liimib l«a picv.
.Toimetus ja peakontorTarf us, Ülikooli t. 21/23
Toimetus ja kontor Tallinnas, Viru tn. nr. 11.
Telefonid Tartus: Tegevtoimetaja ja toimetuse-sek

retär 2-86, Tartu teated 1-86. siseriik 2-68. joonealune ja „Sä

Postimees

demed" 9-09, kaugekõned 9-86.
Ärljuhatus 65, trükikoja juh ata ja 14-65, talitus 80, raamatu
kauplus 2-50.

Telef. Tallinnas: Toimetus 436-81, kontor 436-11.
Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soovil.

Kuulutuste hinnad: a) kuulutuste kirjaga; kuulu
b) teksti ees ja tekstis 15 senti mm veeru laiuses.
luste küljel S senti, teksti ees 10 senti mm, teksti sees 12 senti:

Kohaotsimiskuulutused poole hinnaga. Kuulutuste koha valiku
soove täidetakse ainult võimalust mööda.

81. aastakäik

Kuulutusi sama päeva lehe jaoks võetakse vastu kella

11-ni ja laupäeva? kella 10-ni päeval «Postimehe" raamatu,
kaupluses, Suurturg 16. ja kontoris. Ülikooli tän. 21/23.
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Üksiknumber 5 senü
Hinnata kaasandeks igal pttbapdeval
piikeleht MBBdemedM.
nPotilm«heH teUlniihiaiad :
Postiga: J kuu 150 s., 2k. 300 a* 3 lc. 370 01* S

• kuir korragr leilides Iga Järgnev kuu 120 sn6 k. 725 12 fc. 1400 a.

Postita: 1 kuu 135 s., 2k. 270 s., 3k. 325 Ole 3 kuu
korraga tellides iga iisakuu 105 s.. 6 kuud 625 l2 kuud 1250 a.
Tartu linna tellijatele. Ko j üleandmisega: 1 kuu 135 s*
2 k. 270 s., 3 k. 370 s., üle 3 kuu korraga tellides iga järgnev
kuu 110 s.» 6 kuud 700 s., 12 kuud 1350 senti. Talitusest ira
viies: 1 kuu 125 12 kuud 1200 s. Välismaale-- 4 kr. k.,
Lätimaale 150 s. kuus.
Posti jooksev arve nr. 2171. —
..Lasteleht" ..Postimehe" tellijaile 15 s., eraldi tellides 20 s. kuus.
..Tervis" 1 kuu 25 snt., 12 kuud 250 snt. Aadressi muutmine 25 8.

Teifipäetval, 6. aprillil 1937

Tänast lehte 8 lehekülge

4 WG BfBODOi Alataa 6. aprillist «flatea»
a, M Td efon 5Ui duseks fantastilisim Sa Aas
/ J põnev ]a kaasakiskuv algusest lõpuni.

DURKOPP
V Jalgrattad
on musterjalgrattad kui vanima, ja kogene
nuima tehase 70 a. praktika produkt.
DÕRKOPP'iI on eriline voolujoon, nad on
nägusad, tugevad, vastupidavad ja eriti kerge
jooksuga.
DÜRKOPP on ainuke vabrik, kes kõik osad
ise valmistab ja sellepärast nende eest ka
täielikku vastutust võib kanda. Ka mitme
kümne aasta pärast võib ikka originaalosi
saada.

DURKOPP kroomnikkel ja lakk on erinevad
ja võrdlematu vastupidavuse ning rooste
kindlusega. Aastaid näevad nad igapäevase
tarvitamise juures välja nagu uued.
Mõne kuuga osteti möödunud aastal ligi 2000 DÜRKOPP jalgratast, kuna
sadasid tellimisi jäi täitmata, sest vabrik ei suutnud suure nõudmise
tõttu hooaja jooksul kõiki enam rahuldada.
Nõudke Dürkopp-jalgrattaid. Nõudke Dür
kopp-mootorjalgrattaid. Ostke endale ka
Dürkopp, sest siis ei tarvitse Teil kadestada
teisi, vaid teised peavad Teid kadestama.

Mk .• '*. M '.^?

Peaesindaja Eesti:

Maailmakuulsa larasta|a Merlan C. Gooperl
hilgellooniteg H. aider Haggardl fantastilise novelli «SHE»
järgi. MQstiliseim, ilusaim naine ;rnaaiüiias, kes omas igavese nooruse
saladuse —» <Tuiejumalanna». Ennep&gematuid võitlusi, seiklusi õud
sturte tulemaal, kõigilt unustatud viKijN' Peaosi s? Bandalpk
S«ott,Helen Vakchgan, flelen Mark, Nigel Brnee.
®ü^ITAV LIBAEEBKA VA. Noorsoole lubatud.
Algus ärip. kell 5, pöhap. kell 2.

O-O. „ESTO-MUUSIKA"
' Tallinnas. Tartus. Viljandis. Pärnus.

1000-aastast kroonimise
ošm i MU Ed.Strasygowsky teose esietendus
i/f|f;Cll IIIBA
Poola mineviku kangelaste vapraist võitlustest
Alates teisipäevast. 6. aprillist jli|C|v|U ja rüütellikus» romantikast.
Wevl Karl Hartl'l Wollg. Zeller'l
lavastus muusika
WILLY BIRGEL M #i M
HANSI KNOTECK lialE, E*
URSULA ORABLEY
VIKTOR STAAL

£*#V / V"v s ' K jW4^WiKp

LISAKS; 1) lesti uusim ringvaade. 2) Eclalr-shurnaal,
ŠumUi lc«U B, T, S. Moorsoole lubatud.

jumalateenistust muudeti
Selle tagajärjel teenistuse kestus lüheneb 2 tunnini. Kunin
gas annab wande armulaua talituse ajal
Londoni st, 6. aprillil. —: Esmas tub kulminatsioonipunktiks raadiokõnede sar
päewal awaldati kroonmnspidustuste. juma jas, mida peawad inr. Baldwin, India ase
lateenistuse ametlik programm. Nagu sel . kuningas ja Kanada, Austraalia, Uus-Mere
lest selgub, on jumalateenistuses tehtüd wä maa» Louna-Aafrika ja , Lõuna-Rhodeesia
hemaid muudatusi eesmärgiga, lühendada peaministrid.
tseremoonia kestust. Wastupidiselt ware
Nüüd on tehtud lõplikud korraldused
mate aastate kamale ci Peeta jutlust ja litur kroonimiskawalkaadi jaoks ühenduses rongi
gia leiab aset sel momendil, kui Wcstmms käigu ettewalmistamiscga Buckinghami pa
teri dekaan, toomhärrad ja Abtei koor lähe leest Wcstnttnstcrt abtcisse. Kõik tegelikust
wad lääneukse juurest mastil kuninglikule rngi käigust osawõtwad wäeosad kogunewad
rongikäigule mitte siis, kui kuningas ja Kensiugton Gardenisse. Sealt liiguwad nad
kuninganna ön jõudnud suuraltari lähedusse.
rongikäigus Constitution Hillilc, kus riwis
Peapiiskop ja piiskopid annamad kuningale tnwad kuningliku rongikäigu stardi ootel Pa
pühalikult ml üheskoos, nsittc üksikult.
, leest. Kuninglik tõld, milles iswwad kunin
- Teine muudatus puudutab kuninga wan gas ja kuninganna, liigub suure rongikäigu
dcandmist. Nimelt annab kuningas krooni lõpu läheduses." Rongikäik Westminsteri
miswande enne armulauatasitusc" algust, Abtei juurde ei ole nii pikk, kui rongikäik Ab
mitte armulauatalituse ajal. Nende muuda tci juurest tagasi, sest pärast jumalateenistust
tuste tagajärjel, mis aga ei puudu ta'jumala ühinewad rongikäiguga Abtcis wiibinnd no
teenistuse olulisi osasid, millised on säämtd taablite tõllad, muuseas ka dominioonide pea
püsima umbes 1000 aasta jooksul, lüheneb ministrite omad. See teine rongikäik on
jumalateenistus kahe tunnini.
enam kui kaks miili pikk.
Nagu juba teatatud, mõni tund pärast
Esmaspäewas kii las tas kuninganna Mary
kroonimist esineb kuningas Buckinghami pa Westminstcr Abteid, tutwuncdes kroonimis
leest raadiokõnega rähmale. Tcnia kõne osu-

pidustuste eeltöödega.

Waziristani sõda kestab
KoguJaapani rahwa jõudude mobilisatsioon

Lennukatastroof

Kõik rSgikaitfe heaks. Parlamenti ootab reform ja teistkordse
laialisaatmise Shwardns

lv inimest hukkus
GollupNst (Uus-Mehhikost) Alpinearizi
läheduses Mehhiko piiri juures juurdepääse
mõtus mäoestiknS leiti iitv

CTÄ. Tokio st, 6. aprillil. Jaapani
peaminister Itubrol Hayashi seletas csmas
päewal prowintsiknberneride konverentsil,
et wa-litsus ootab unelt Parlamendilt oma
programmile täielikku toetust. Walitsuse
programmis, ütles kindral Hayashi, on
muuseas ette nvihhtd tõigi rahwajõ udude
mobiliseerinline riigi kaitseks, kaasa arwatud
tööstus ja majaildus. Selleks on tarwis
teostada reforme mitmesugustel aladel. ParIstumisstreik jääb lubatuks
Washingtoni st, 6. aprillil. (Reu
ter). Ühendriikide senat lükkas 48 häälega
3(5 wastu tagasi ettepaneku wõtta Guffey
seaduseelnõusse kiwisöctööstuse kohta säte,

et Itaalia streik wõi tehaste okupeerimine
tööliste- poolt on seadusewastcme.

lanmtdircform on
litsus tahab jääda tööwi : / >

•.!>

Hayashi.

Siinsed poliitilised rir -u!'lehed avwawad, et uute , • •
miste puhul on oodata ägeoat walumskam
paaniat. Peetakse wõinlalikuks, et parla
ment saadetakse wcel kord laiali, fui Hayashi

peaks otsustanla läbi Miia oma tahet, mitte
arwestades erakondade crihlNvisid.

Jaapanile 45.000-tonniline
ristleja
ETA. Pariisi st, 6. aprillil. <DNB).
„Paris Soir" arwab lisalduswäärsest alli
kast kulllnud olcwat. et Jaapan ehitawat
praegu üht 45.000-tonmliit iahingriftlejat.
Lähemal ajal alustatawat ka teise umbes
'sama suure lahinglaewa chi^mist.

' •, '•

'• ' 1 • '
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De la Rocque kohtu alla
ETA. Pariisi st, 6. aprillil. Praut
snse sotsiaalse erakonna suht kolonel de la
Roque, rahwasaadik Abarnegaray sa wccl
neli sotsiaalse erakonna suhtiwat tegelast on

kutsutud kohtu ette. Neid süüdistatakse laia

Mässajate Kaotused suured. FaKziri Api püüab mässu ulatust
laiendada
New Delhist, 6. apr. (Reuter).— fta*
hr j nlässuliikumise peate
ale hoida kokkuleppest
J, et ta ci wõiwat teha
mist teiste piiriäärsete
M. Kuid siin walitscb
uwumrtiiu:, el |ciic asemel, et weenda neid
suguharusid rahu ettepanekute wastuwõt
inise kasulikkuses, Fakir ei jäta tegemata mi
dagi, et ässitada suguharusid walitsuse was'
tu, eriti Lõuna-Waziristanis. kus suguha
rud seni on olnud rahulikud.
Usaldus-wäärsete andmete järgi 29. mart'
si lahingus Fakiri wäed kaotasid. 92 meest

surnutena, 64 raskesti baawatuteua ja mi'
tu sada kergesti haawatutena. Reedx öösel
olid walitsuse seisukohad Alam-Tochi orus
ägeda terawlaskmiie tule all. Hiljem hak
kas raskesti wihma sadama, mille tagajär-jcl sõjatcgewus jäi seisma.
Stanley poeg sotsialistide kan
didaat
Londonist, 4. aprillil Oliver Bald
wm, pcamlnistri poeg, on seatud sotsialis
tide erakonna kandidaadiks parlamendi
täicnduswalimistel Faisley ivalimisra

lisaadetud tuleristlaste erakonna uuestiasn-!

toonis.

kauplused suletud, wälja arwatud need, kus
omanikud ja nende perekonnaliikmed ise
Pariisis kauplused suletud
teenisid ostjaid. Mitmed Pariisi lehed oie
ETA. Pariisist, 6. aprillil. 40-tun-' tõstnud oma üksiknumbrite hipdn, põhjenda
nilise töönädala sisseseadmise tagajärjel olid
des seda 49-tunnilise töönädala sissesead
esmaspäewal Pariisis kõikch wäikcinüügi' mi sega.

scist hästiinformeeritud ringkonnist kuuldub,

taini ses.

Alles aprilli lõpul!
Kõõmast, 6. aprillil. Änl
et Austria liidukantsler dr. Zchuschnigg laa
bub alles aprill} lõpul Rooma, kus tal on
läbirääkimine Muswlmiga.
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Kas keeleküsimus Soomes laheneb?

Gaasi- ja pommiwarjendite ehitamine

Kahekeelsus Põhiseaduse» ja waMsuse uus e^luSu
Nagu teada, walitseb Soomes põhivea "tite jitirftf ka sovme keeles. Neljandaks täht
dnsliknlt kahekeelsus. Ametlike keeltena' on saks nsillidatuseks MiõPiW'BM >'puutuwas
kehtimas samade õigustega soome ja rootsi alas okD j. sihõpiläsorganisaMonidesse
kee'. Ei tahaks mingil kombel Puudutada osa kondadesse, '-r-* tuulumise wabatahtlikuks
üldpoliitilist keeleküsimust, lähtudes üldisest - muutmine. Seni! oli teatachasti kehtimas
rootsi wähcmusrahwuse arMst.uiitz huwi üliõpilaskonna sitNdorganisecrnmtne .oma
tawal lombel on ProtsenttmalM tunduwält" maakondlikussx kogstsst gsakynda.
wäiksam meie wähemusrahwustest, kõnele--. >
Maadeldes uetd" tähtsamaid muudatus
mata teistes Balti madest. Käesolvwa kir esildusi, wõib kõige csmalt nentida seda tõi
jutise ülesandeks oleks waid heita pilku Hel ka, et soome keelele ou antud määraw täht
singi ülikoolis walitsewaile keelelisile suh
sus Ghkki Põhiseaduse par. 14
teile ja äsjaalgatatud ülikooliseaduse muut ütleb-selgest^'et Soome Wabariigi rahwns
mi sc sildu sclc.
keclteks on soome ja, rootsi keel, on asutud
Helsingi ülikoolis toimub õppetõö soome siin teisele teele, andes joome keelele luu
ja rootsi keeles. Tähendab, on soome- ja rema tähtsuse, nagu see ongi loomulik. Tei
rootsikeelseid loenguid, eksameid saab soori

tada selles keeles, milles olid loengud. See
ga soome üliõpilased paratamatult, peawad
andma eksameid ka rootsi keeles. Ülikoolis
asiaajäMes tarwitatakse kaht keelt, kõik
on soome- joi
Tahtmatult tekib sellises olukorras arwa
anus, vthWrane korraldus on z kohtuv see
pärast. - H et Dikopljs õpib wõrdsel arwul
nii skui ka rootslasi . Maadeldes
aga üliõpilaste rahwnslMtt koostist, näeme,
<t käesplewal aastal on üliõpiläsist soomlast
S 5 pryts. ja. rootslasi ainult 15 prots. See
ga soomlastel on köwa ülekaal. Arwestades
soomlasist. üliõpilaste stmpt arwu, näiteks
loomulnüsta puhtsoomekeklne ülikool. Kuid
erilised k Poliitilised ja. majanduslikud kaa
lutlnscp näiwalt siiski nii kaugele
ulaluM!Wmn-.

seks, rootsi professorite arwu fikseerimine on

momendil küll samm edasi ülikooli soontes
taimse suunas, kuid tulewikus wõib seegi
arw osutuda liiga suureks, arwcstades
foomlasist üliõpilaste arwu üha suurenewat
tõusutendentsi. Eriti selle küsimuse kohta
wõtawad kõik ajalehed Pikalt sõna, nähes
ühelt poolt selles rahu majja saani ist, tei
selt poolt ülikooli soomestumise tõkestamist.

Kolmanda nõude kohta,' et õppejõud osaku
kõik soome keelt, ei ole kellelgi midagi öelda,

sest tvajadus selle järele oli küllalt eluline.
Neljas tähtsam muudatus osakondadesse
kuulumise tvabatahtlikkusest on kindlasti
kaugomaleulatuwamaid samme senises ült
öpilaselus. Senise tawa järgi liitsid osa
konnad sama maakondliku kuuluwusega üli
õpilasi ühisesse perre, kus erilist tähelepanu,

hariliku üliõpilaselu kõrwal, pöörati just
Kompromissin« vn znieldl»», et IptzcjKubxbe
orm oleks wasiaw Protsentuaalselt nlitpilaSte eri
oma maakonnas toimuwale selgitus- ja
rahwnbtrlr. Teega peaks olem» praegnse »l«.
uurimistööle. Suttr liikmete avw, ühes
korra juure» 80 korralisest professorist 12 profes
osakonnas isegi Ae tuhand e, tawal j selt
sorit rootsikeelelised, tegelikult »n neid aga «h
.
4—500,
on kahtlematult ühelt poolt soo
kem. nimelt 18, kõnelemata teistelt Zppejiubudest.
dustawaks teguriks maakondliku uurimis
Töfi küll, rootslasist professorite arm on aegade
jooksul nsiidannd wiihenamiStendentfi nii iildar
ja abtstustöö teostamiseks, teiselt poolt aga
wnlt kui ka protsentuaalselt, wirreldeS rootsi suur liikmete arw ei wõimaldanud liita
üliõpilaste armuga. Htti oli 1925. aaStal rootS
kõiki osakondlasi ühtseks homogeenseks pe
lasist üliõpilasi 28 prots. kogu Üliõpilaskonnast,
reks, nagu mcil üliõpilasorganisatsioonid
settele waStawalt oleks Pidanud olema 19 rootsi
keelelist professorit, oli aga 30. Tamal aial seda wõimaldawad. Kindlasti annab wa
alga» ka foomlasist üliõpilaste hulgas Pidem ja
batahtlikult organiseerumine end tunda ka
wisa wõitluS ülikooli soomestamise heakS. Näeme
osakondade majanduselus, kuna eelarwed
rootsi professorite arwn jürjekindlat madenemist.
paratamawlt peawad muutuma wäikse
kui 1925. aastal oli neid meel 30, siis kuni aas
maiks^
tat hiljem 1931. a. oli ainnlt 23, 1935. aastal
20 ja nüüd 18, kelledest neli lSHomad meel
_ Raske on öelda, kas on kasulik
tanamu pensionile, nii et 1938. aastaks oleks
wõi mitte. Tundub aga, et sellel küsimust l
rootsi professoreid maid 14 ning jätkates sama
on juures teataw poliitiline maik. Nst sot
arengut, oleks wiie aaSta pärast Ülikoolis ainnlt
sialistid on eriti rõõmsad, et see on samm
kaheksa rootsikeelelist professorit. Selline arengu
käik on Paris normaalne, kui me maatame ka suurema, demokraatia poole, kuna ÄKL i
koome ja rootsi üliõpilaste armulise MaHekorra
ringkonnad kahetsewad, et senist üliõpilas
arenemist. Ilma et tarmitseks tuna selgitamaid
kondltkku suurt kultuurilist tegewust tahe
arme. mSih kohe Märkida, et foomlasist Sliõpi
takse halwata. Asja lähemalt maadeldes
laste arm on näidanud aastate jooksul mäga näeme, et siin on tegemist AKS-i. Akadee
suurt tõnsn, ning nagu juba eelpool mainitud,
milise Karjala Seltsi mõju küsimusega.
nlatnb nüüd 85 prots. kpgu üliõpilaskonnast.
> Nimetatud.akadeemiline ühing on oma sihtis
Saades lühida ületvaate neist enlisist seadnud wõitluse soomluse eest ja marksismi,
okunthteist Helsingi ülikoolis, wõime lähe
malt maadelda uut ülikooliseaduse muutmis wastü. Kuna suur osa üliõpilasi on orga
esildust. mis anti presidendi .poolt edusku li niseerunud sinna osakondade kaudu, siis liik
mete arwu wähenemiue osakondades teata
nale seaduseelnõuna.
awaldah mõju ka AKS-': tcge
Tähtsamate muudatustena uues seadus wal määral
wttsele.
4»
eelnõus wõiks märkida asjaolu, et siin
esmakordselt asewtakse soome keel aukohale.
Missugusena "see. seaduS eduskunnäs
Nimelt öeldakse seaduseelnõus, et ülikooli wastu wõekatst, on hetkel' raske öelda. Kilid
Spetuskeeleks ja samuti ametkeeleks on artvestades. Praegust koalitsiooni, näib, et
soome keel. Scni walitses ametlikult kahe sette seaduse' läbiminemiseks on olemas kül
ikcelsus. Teiseks muudatuseks on rootsi lalt palju reldusi. Ühelt poolt maaM
keeleliste korraliste professorite arwu kino saab teostada oma soomluse Püüdeid,
laksmääramine wiieteistkümnele. Kolman teisalt —. sotsialistid saatvad wabatahtlikku
daks on püstitatud nõue, et ka rootsikceleli osakonda kuulumisega - wähendada parem
led õppejõud on kohustatud oskama soome poolsete ringide . mõjuwõtmu. teissuguse
ikcelt, milline nõue on eriti tähtis soomla walitsuse kaoDiju juures sellsttestadus
st st üliõpilasile. Seega on wõimalik eksa oleks olnup kpaewalt kuna sotsia
mite sooritamine rootsikceleliste professo- listid oposGöonis olles oleksid bkcckerunud

Kes naerab

viimaks...
Sigrid Boo
Autoriseeritud tõlge 33
Klaus saab tiiwad
Aurik ~Leviathani" p ardal 19. augustil
Armas proua Hjelm!
Südamlik tänu nende oiwalistc päetvade eest. mis
weetsin teie talus, ja kogu teie headuse eest mirm was
tu kuni lõpuni. Lopp polnud mulle küll kuigi ilus.
Kuid wõib-olla see on minu oma süü.
Õieti arwan, et sundate mind mõista, proua
Hjelm, olete nii kena. (Olct? liiga kena, mõtlen: pea
te panema tomatimahla, sidrunimahla, apelsini
mahla ja kõik muu päewase.toidu eriarwele. sa siis te
ei tohi lubada, et Proua Torbjoernsdal wiib terwc
hunniku puttwiljakooke oma tuppa kaasa). Arwan,
te mõistate, et püüdsin oma suwipuhkusest midagi
teha. Nelikümmend kuus nädalat aastast olen Rosie,
sellest on enam kui küllalt. Selle neljakümne kuue
nädala lõpul olen mrs. Bottomi pitsipesnst nii haige
(ja kõigist neist parfümeeritud kümlustest ja tomati
mahlast ja mrs. Bottomi karwust. mis Peab wälja
kitku ma, ja küüntest, milliseid peab wiilima ja polee
rima), et ma seda nnam ei talu. Omaenda kuus näda
lat ma weedan järelikult seega, et joon ise tomatimahla
ia kaotan oma topeltlõnga ja poleerin oma küüsi ja
kannan omaenda ime. Mis et arwate,mis Üt
leks Tyra, fui hakkaksin hüüdma Anastassiaks? (Ma ci
leo. kas ma teie asemel Tprat üldse peaksin: ta on nagu
äädika, toore sidruni ia mõnnnandli segu.)
Õieti kahetsen ainult ühte, ja see on, et nühkisin
;cie mehe töötoas. Kuid Erik woi insener Walther
lltkeit mõik,-olla meel kõige paremini küsis minult
. jp? sageli, millega teie mees tegelewal. Arwan, ta

Nuidas neid muuta gaafi- ja pemmikindlakt
Wöimalustest Tartu oludes
Wöimalit tulem. sõda *), milles tähtsat korral kõikides maja warjcnditcs miibimalc
inimeste hukkilmist. .Kiil see pole wõimalik
osa mängib Põmm püstitab
micb kaitsetiugimuskdja -nõuded lüutafa
jä ollakse snnnitnd marjendcid ühte gruppi
danikkude kaitsmisel. Erilise tähtsuse pinal? asctania, siis tuleb iiffifutc warjendite ma
siin gSW> ja^?oilliüiwaricttbüc ehitamine hele ehitada tugewad waheseinad.
Warjeild peab olema nii suur, et seal
ia Dseicadminc. Warsendid on ainsad kind
lad tthiskaitsewahendid, mille rakendamine tuleks wähcmalt 3 kuupmeetrit õhku ja 2,5
täiel määral, wõrreldes teiste kaitseabinõu ruutmeetrit põrandapinda iga ruumi aseta
dega, on wõimalik meie oludes. Üksikisiku tama inimese kohta.
Igal wõimaluse! tuleb püüda
kaitsema hendeid, gaasitorbiknid, gaasikind
laid ülikondi ja hapniknaparaatc J
warjendit asetada maja keldritorrale,
nende kallidiise tõttn muretseda spiisawalt. imiretisdcs juba' sellega teatama kaitse lõhke
ainult kodanlikku õhukaitset i tePswOatelf^' pommide, eest. Keldrikorra warjenditc pom
ermksiistelc ja ametkondadel. i 1 '• imkmdliist- on kergesti suurendada
Kuid gaasi- ja ponÄuiwG-jendid vteuW * m tsstg lisakindlustnstega. 3cc asetuv mmwad maid siis MnW 'km
Maldab Ivar scndit kergemini muuta ka gaasinende Work on WAlaks lMhem trksi ja aknaid).
kaitskõikidelesinnaL WiiNOMK inimos .
Äkõnrd ringkonnad soowitnwad ka elumaja

iub luugiga. Kasuwd öhuwahetusaugub j«Z
suitsulõõrid topitakse täjs wõi nruurttokie
kinni. seinte? sa põrandates okewod wõi»
maliknd praod topitakse hoolikalt täis wõi
kititakse kitiga, asfaldiga jne. Erilist tahe!»paitu pööratakse lae ning seinte sa põranda
ning seinte liitniuiskohtadele. llksed, MUS

kardadel' amwaid ruume warjenditeks ka
iutab»v Mgelitutt pole see aga läbiwndaw ia l«
da PMudel kaalnwatel põhjustel:

meid «ii praktiliste katsete kui ka teoreetiliste
kalkulatsioonide põhjal. On olemas eriteadlaste
poolt koostatud «tulemid, millede abi! saah or*
Mutada mitmesuguste pommide sissetungimise

f ' "*v i

- Warjendite WWM'MDMAmej-IiMul on mõimalv DH sili Astest osa'
wötawad - .4 v#

l, Ivimeue »n.i»b« hingelaadilt niisugune,

M atsih kaitset itta ja alati Mõimalikult maa liiakt, kui hädaoht iihwardah ülemalt:

eesotsas maiaomaiMudegg. ... *

jS. Tuurte akende gaasi- ja pammikjll,,'
tjydlais ning Shusurwekindlals muutmine ««
raske ja õlesanne. Rait. 100 kg raalime

Gaasi- N shctammc
elumajadesse oh/ iWyalik Onsil:/ lõMpamm purustab plahwatamisel wähcmalt
200 m ulatusel igas suunas kõikide majade aknad.
uute HWnnsegaw..Hõdiwate
Prgegusajg lennutehuika wöimaldab aga ühel
ruumlöe sisseseMüKga tsichHckiM. mõt pomntitutltnunkit
100 kg-lisi pomme kaasa wõtta
tes ette - wODßdxtMuberch
5 50 Wffi karraga, olenewalt lennult kande
itamsied. " '1
idust. . . i.
3. Tuvremäte töhkepemmide Plahwatustsha
Kusi warjcWid -»u öKWMÄD soetada
lähedal äshwad majad wöiwad kergesti kottu wa
'ainult ehitamisel ylcMstessejMjHkssc. ' riseda, mattes rusude alla ülemiste kordade
nadeö imsaöes ei ole ehita-;,.
warjendites olejad.
Mine alhti wõimalik cMWWMste
' 4.' Siiijtepõmmide kosntomisel wnenlase poolt
osutub suure tutelewimise kiiruse pärust «riti puu
luste tõttu. ! *,< f •»' '
kordadel olejatel möimatuks ps
Käesolewate ridadega jliMafnc meie ai mal<ttÜlemistel
iewast majast wiilja pääseda.
nult gaasi- ja pommiwävjhjMc' sissesead
19Z4. a. sügises korraldatud õhujõudude har
- mist sWks lahastesse riwMoessc. Nute ' jutuStet Itaalias katsetati mitmesuguste snitte
warjendike ehitamist walgnstamc pöhjali pommidega. Rii selgus, et kahekordne puumaja,
tgbatud ainult ühest 20 kg füütepommist. oli 40
kult hiljem.
sekundi jooksul üleni leekides, tehes wõrmatuts
llhtc majja tuleb seada sisse las üks igasuguse wäljatuleku maiast.
wöi mitu warjcndit, olencwalt korterite ja
5. vaasi kindlaks muudetud eluruumid oma
toad wälj «nägemise, mis ei ole tvastuwoetam
elanikkude arwuft majas.
harilikus olukorras. Toad tuletawad
On otstarbekam soetada warjcndcid elamiseks
meelde mönewõrra rinde blindaazhe ja warjen
wäikesele inimeste arwulc. Suuremad elu deid.
maja warjendid wöiksid mahutada kõige
Teades keldrikorra ruumi toarjendiks, soowi
enam 20—30 inimest. Kui selletõttu kesk tatakse seal järgmised tõõd:
lj Ruum muudetakse gaasjkindlaks;
mistessc ja suurtesse nmjadesse tuleb sisse
2j ruum muudetakse pommikindlaks?
seada miin warjendit, siis ou parem neid
»j .ruumi seatakse sisse katkestamatu vhMoa
asetad» hoone eri osadesse.

et ära hoida wöimalikn pommitabamuse
*) Vaata „Postim«eZ" r*.
v.

rootslastega, kusjuures sootiiluspüübctlc ci

hetus, wentilatsio»»:

4) ruum sisustatakse wajaliku mööbliga ja

waltsidcssc, ukse ning lengi wahcle, luuakse
papist-tihcndusribad. ' . .
Et sõjaaaas ci tungiks waHeitdwic uste
peab ivarjcndi ja inälisõhu wa>
hel olema wähcmalt kaks ust, ntiuede ida
hel? jääb minimaalselt 2 nt pikime eesruum.
Ruumi muutmine pommiKindlaks
Lennnkite löhkepommidc pnruslaMa mõju ja
selle iseloom» kohta on olemas kannis patju <mh*

fiigawust (Eindringnngstiese) mitmesugusesse ehi'

tusmaterjalisse ja pommide purustamat mõju
(lehtri süga Must ja läbimõõtu) mitmesugustes
keskkondades mullas, betoonis, telliskimimüüris

jne. (Romano, Belinski, Justrow i. t). Aamvti

on olemas Malrmid mitmesuguse raskusega ja
lõhkeainega pommide PlahMatusest tekkima öhv
surme määramiseks (Riideuberg. Pcrthclot). Aõiti
neid walemeid on korduwalt kontrollitud prattiUste katsetega Ameerikas. N. Wenes. Inglismaal

ja Itaalias. Need Malemid. mis leidvmad Mas
Mad meil Mälja arwutada, missuguseid ja kui
tawaig! fSiatehnilisis käsiraamatuis, Möimalda-

tngewaid lagesid ia muiirc peame rassttama kait

seks mitmesuguste lõhkepommide eest.

Warjendite pommikiudlaks tegcmisxl tulev
alati meeles pidada, et betooni, kimi jne. waStu.
panukoeffitsient pommi sissetungimisele ei »k«
kunagi kindlas wahekorras nende ainete surMe
pingega. Maid on kõiknm kauni» laiade» piirides.
Seda on näidanud snur lahkuminek paljude kat
sete tulemustes. Põhjus seisab kelles, et pommide
läbilöögimõimsus mitmesugustest ainetest sõltub
pommide kaalu, läbimõõdn ia kukkumiskuntfc
omawahelisest suhtest (pommi pöiklöike koormu»
sest).

Otstarbeta warjendi kaitfckattc ehitamisel
wõi kasutamisel löhkcpoinmidc eest tuleb esi

lucscs järjekorras püüda mahendada pommi
langemisjõudu. Selleks määratud katted,
mis wastn wõtaksid poinmi pihtantiscl tel»
kiwa loogi, pcawad olema, nii tngewad, el
pomm ci suudaks neid läbistada, maid iäälS
nendesse pcatnma. Teega pomm ci pääseks

tarbeasjadega.

üldse warjendi lage moodnstawassc kattesse.

eraldi. kasutades allikatena Soome ja Saksa was.
tawaid eeskirju ning määrustikke.

Teiseks tuleb nõrgendada plahmatuscst tel
kiws4 õhlltõuget. Seda on wõnnalik teha
nii, et warjendi kohal asuwaid lagcsid kind

Allpool käsitleme igaüht neist toiminguist

RMmi muutmine gaufikwvlaks

oleks ontub 'sellist tähtsust.

' '•' Wvrjcndi' käsist krwimo sSjagaasiLe waStu

Seadus on õieti iscsciswä'/ soomekeelse
kultmeri ja teele eesõiguse eestL wõitejate
Poolt aastakümnete ttkeStel --tehtud propa
ganda wili. Kuigi JKL
Karjala 'Selts langesid wiimäsel ajal ette
heidete ohwrlls, eh sealpool tehakse keele
küsimus otse oma 'programmi monopoliks,
oleks siiski ekslik wäita. 'et keplewõitlns ai
nult neilx ringkondadele on südame lüheda
ne, < Ei, see on rahwuslikult häälestatud
soonllaste weene,'' waatamata igasugusele
erakondlikule, luuluwuele. Kuigi prae
gune eelnõu wdel täiel määral ci rahulda
sust tõsisoomhMM ringkondi, on ta sellest

põhineb tenm sisemuse isoiecritnises mürgi

hoolimatagi siiskr suur samm edasi.

jäetakse tarwitamiscks. tilsendatatie sa nende

tatud wcilisõhust nii, et see ei saaks otseselt

ruumi tungida. Harilik ruum, olgu ta fui.
heas seisukorras tahes, ci täida, iseendast
kunagi neid nõudeid ega ole küllalt gaasi
kindel. Õhnwahctns toimub temast hari
likkude wentilatsiaoniawanste, snitsnlõoride,
uste sa akende pragude jne. kaudu. Pealegi
leiduwad seintes, põraydas ja laes alati
angukesed ning praod, mille kaudu toimub
õhuwahetns ja kontakt wälisõhuga.
Ruumi muutmine gaasikindlaks toimub
tema tihendamise kandu. Kasutamiseks

betud uksed ja aknad tulewad igaks juhuks
kinni müürida ja kindlustada. Kui soowi
takse jätta nsingi aken kasutamiseks, warnS

lustatakse sobiwaje mõtetega, bcjyncerimisvgch

jlw. Kui m nad eit
nõrgad, siis tuleb kindlustada lisaks wte!
pööningukorda, walades laele kinnituseks
betooni ja asetades selle Peale paks kord
kinnitambitnd mulda wõi liiwakotte. Wõib
ka wgewndada warjendile lähima ülemise
majakorra lage, asetades selle alla lisa
tugesid.

Soowitaw oleks kasutada warjendin.r
kcldrirunmi, millel pole ühtki wälisscina.
Kui warjendil on aken. siis püstitatakse selle
ette wäljapoole tugew plankkaitse, liiwakast,
mitmekordne liiwakottide wirn wõi äärmisel
juhul lahtist mulda. See akna kaitse tuleb
aga nii asetada, et teda oleks wõimalik kör
wale lükata seestpoolt, näit. warjcndi sisse

käigu kokkuwarisemisel jne.
\m grillil IM. a.
.; y:f'* Hanjo Nihtig
tatakse see 'eestpoolt külgepandawa tihcnda(Lõpp 5. leheküljel.) '
oleks tahtnud seda meelsasti teada, ja mina okekNn osanud wecl kuigi palju, kui abiellusite.) Mu sisetunne
„Et inimene peab olema sää r a n eütles ta.
talle seda meelsasti öelnud tookord. Teil ei tarwitse Piinab mind wecl nüüdki, et ma teid ei aidanud. Kuid
waatas muile süngelt otsa ja tarwitas sellist mägi sõna,
.arta, ma ei saanud kõigest settest kuigipalju taipu, inimesed olid nii kenad ja kutsusid mind sageli enda
et toas muutus päcwawalgcts. „Et inimene ka kunagi
olen M käinud waid rechwakoolis ja kaasa ma ei wõt Poole. Oleksin meel wõinud saada kaks maalilunst
ei muutu —"
nud midagi, kuigi kord oleksin wöinud wõtta märk nikkn -jä ühe näitleja. Üks maalikunstnikest ütles:
„Ma ci saa aru, istusin Parajasti ja ma õlilt nii
miku. millesse teie mees nii palju kirjutas. Walther ~Ja kuigi sul Poleks öörigi!" Kuid ma ei tea, kas
rahulik —" kogelesin. „M ei e ometi ei wõi sinna
uttes mulle, teie mehel oletvat ideid, et ta olewat aga loõin 'keda uskuda. Walther oli paraku tõusik. Tal
midagi parata —"
rumal, ja ..rumalaga" ta. mõtles muidugi järeleandlik on aga imeilusad juuksed, see oli mmde kõigil Even
„Rahul, jah. Nüüd sa ütled selle sõna ise wälja.
kust. Ei maksa olla järeleandlik settes maailmas proua senitel.
Kümme
minutit me pole teineteisega, kõnelnud. Ja,
Hjelm.
Meri on täna wäga tormine, nii et wõin waid
miks
mitte?
Kuna järele andsime oma tungidele. Me?
Armastasin Waltherit tväga. fittb õnneks möö wiletsasti kirjutada. Peale selle ma pole harjunud
naudime,
meie
mõlemad wõidutseme —'"
dub kõik. Ta oti ilus ja peen .seda leian wect nüüdki. kirjutama. Ternütage siis minu poolt oma meest, ta
Tyra libises samal hetkel üsna lähedalt akna alh
Nnüd pean teile jutustama, et pidime abielluma, ja oli hirmus nooruslik ja keüa oma walges kitlis, mööda. Küllap ta mõtles: „Wiimaks ometi! Wiimaks
meil olid juba paberid, mis wasatakse Norras regist
jah, muide, ka muidu. Ja siis terwitage Theodori ja ometi üks kodune tüli!"
reerimiseks. Sellejuures ta nägi minu ristimistähte. Ole Johannest ja Grod ja Borgnpd ja Olscni ja proua
„Sa ei saa salata, Haldis, ct tunned Waltheri
ja mina nägin tema ristimistähte. Ja siis m? awas
Ptathet ja kõikl lapsi. Kuid Tprat ja Torb
pärast
kahjurõõmu —"
tasime. et olime teineteist juba waremgi tundnud. joernsdali mitte,, nemad olid alati nii umbusklikud,
„Ja kui ma seda tegin õige Mähe muide kaZ
Oleme niõlemad ühest ja samast linnast, ja me elasime ma ci tea, kelleks nad mind Pidasid. Kuid lõpuks
mul pole siis selleks põhjust?" *
Kmsertwietes, me mõlemad. Minu nimi oli Anne terwitage ka noid!
Opaker ja tema nimi Erik Evensen, ja tema oli tolle
Ja ole ise kõige enam tcttvitatud
„Klaus, ära ometi kisenda nii, on paraMii
limonaadimnüja Walther Eveuseni poeg. kes elas
oma
akna all
nurgal. (Kas ma ei öelnud alati, et mulle näis nagu
Annie Opageri poolt.
„Et kandsime ta Peale surmawiha, see on juba
oleksin näinud teda juba warem?) Ta oli ka poisi
allright! Kuid wõidurõömutseda, kui ta on õnnetu —,
Ms. Unustasin kahjuks weel kaasa wõtta neid wi
lesena ilus. kuid säärane suurustleja! Mina sõitsin
kümne-aastasena Ameerikasse, oli möödunud nii palju biknid. teate, kus ilmnS minust pilte ja kirjutisi. Kas. ja wõidurõömutseda, ct ta niini ou Evcnsen ja et ta
aega, kui teda wiimati nägin. Jaa: ta armastas mind tabaksite olla nii lahke, ja saata mulle sada eksemplari on Kaisertwietcst ja limonaadimüüja poeg, see see on
nii wäga, et ta mind enam ci tahtnud, .fui kuulis, et „Ecwa tütreid"? Kuid ainnli wnSknmmend ~Täuap nii nacruwäärne see tähendaks end selle rumalusega
labaseks teha —. '
olen Anne Opaker! Küllap see oli raha. niida ta äcwa naisi", kuna neis fototaja pildistas mind mitu
„K,üd mida Peame siis tegema? Mõtted on pea
tahtis. raha. mida minul polnud. See oli tookord, korda wasemalt poolt.
Paremal on minu haurbad korrapärasemad. ja tamatu jõgi, kirjutab hingcteadus, ja kui sul juba kord
kui koju tulin ja olin nutnud ja mrs. Bottomi e?s
leidsin. (Mrs. Bottom oli aja jooksul, mille tlasiüe? .seda ma ta ütlesin.. Pildistaja aga tahtis ise töile on mingi mõte, siis ta on. Wöib wahest katsuda teda
kõige paremini teada. Meelsasti järelmaksuga. D. O. eemale peletada, ent teda tagasitnlcmast takistada on
waatuseta, juurde motnub künnne naela! Kas pole
„Nii, see järelikult oli sinu jahe, möödareisns raskem —"
jäle. et mõned inimesed ei suuda endiga üksi toime
tulla?)
daam peenes pruunis ja beeshis," ütles Klaus,-kes oli
„Jnimene kõnnib waikscs rõõmus, kas Pole tõsi?"
seisnud minu seljataga ja iile minu õla kaasa lugenud. Klaus waatas mulle puurimalt otsa.,' ..Õnnetunne
Nüüd pean teile weet ütlema, armas proua Hjelm,
on ta weidi wcelgi fantastliknm titt suuli lookleb nagu roosa terpentiin paisunud Mina umber
ct Püüdsin nii wähe fui wõimalik waletada ja suurus
täda. Ma ci öelnud iilagi. nagu oleks mul miljoneid; selt, kuid ka weidi sümpaatsem. Õieti ta meeldib mulle ja leekimad walgusrekle-amid lcndawad üle 'hingcöö
selle leiutasid inimesed ise, ja ainult seepärast, et tulin Üsna hästi, kuigi ta kannis palju luiskab."
tacwa, mina, min», mulle mina, minu mulle
Ameerikast ia laenasin endale auto ia et mul olid
„Ja minule, mulle ta meeldib wäga hästi. Ja mind - See on hulluksminek,nii! Saan wäqa hästi
ilusamad kleidid kui norra daamidel. - Sest need mnl
ura mõistan nii hästi: kui knuenädalane miss Aume aru, mis tähendab tugew cndatnnnc. Kuid selle endale
olid! Ja ma ei öelnud, nagn oleksin abielus Slikunin Opager peab üles kaaluma neljakümne kime nädalale mceldimistttugi pcame endast eemale hoidma iaa
gaga. tlllcjin ainult, et minu mees tegutses õli alal
Nosic siis miss Annic Opager peab hädapärast
hinna- eest. See on mulle tülgastaw. £cc käib'minu
wc'.di liialdama
ja see oli õige, ta oli weoauto ; lht.' Olem? juba
elutunde wastu, Haldis —" ta lõi endale dramaatili
paar aastat lahutatud, meil oli nii wähe ühiseid
Klaus astus akna juurde ja süwenes mõtteisse. selt wastu rinda. ..elutundele, mis on enmu kui wale
huwe.
Ka inina pidin olema süweneuud mõtteisse mõt kaswatute tulemus. Saan wäga hästi aru. kui kasulik
Loodan, te Pole citb suwel üle töötauud. proua
teisse wöi mõtet usse ma ci tea seda; tean ainult, et on tugew endatuuue: kuid see kõigi wöitlus kõla, rp+L
Hjelm. (Pean ikka weel naerma, kui mõtlen nööpauku hüppasin korraga, õhku. sest Klaus lõi rusikaga meie iu, mis- —" Ta lõi neljandat wõi wi lenda l"
dest, mis te uuesti kinni Teie paraku fi
kõige paremale mahagonilauale, nii et see pemfus;
laualt. (Järgneb.)
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AammasUAoü^b
Suurem wandenõu Madridis
Keskkohaks oli kalaturg. Leili hulk relwi ja pomme. Biskaia rindel walitsuswastased walln
tasid Sehandino alewi
Durango rusude hunnik
«ala m a nea st, 6. aprillil. <DNB). Baski rindelt teatatakse, et walitsuswastased
en esmaspäewase Päewa jooksul tunginud 2 km edasi. .Kottides sektorites käib hommikust
saadik äge wöitlns. Tnnrtütiwägi hoiab pidewa tule all wastase kaewiknd. Walitsns
waztaste lennukid pommitasid teid Eibari-Tnrango-Bilbao wahel. Nende söjalaewad
Pommitasid San tander—Bi lbad teid. Arwes tades seisukorra tõsidust, on Baski walitsus
teinud korraldused elanikkude etrmkueerimiseks Durangost ja Cibarist. Kuuldub, et Cner
uieas ja Amorebiendas Biskaja rindel on tekkinud rahutusi. Tormilistel meeleawaldnstel
oletvat rahwas nõudnud prowintsi alistumist.

Madridist teatab Havas: Carabanchel
Bajo sektoris walitsnswäed on tnnginlkd
edasi 1,:") km ja mallil tapud 200 maja. Pea
te tmrg oli snnnatnd srkrÄvparcmalc tiiwale.
Wõidetud Positsiooniga malitsnsmäed on pea

aegu täiesti wabastannd Carabanäjcl Bajo
rtfciüifu ja on jõudnud sõjamäcljaigla ette,
mis on walitsnswastaste tähtsamaid po
sitsioone.

ET?I Madridist, li. aprillil. (HaPas.) Madridis on Paljastatud laiaulatuslik
tnmdefelts, mis oli sihitud walitsnse wastu.
Politsei on toangistanud wandeseltsi juhid.
WangiStätnd knulustd peagu eranditult kala
turu administratsiooni ja täisid koos ühes
kesklinna hotellis. Wandeseltsi juhiks oli cn
dine falangist Manuel Rniz teile
ülesandeks oli abistada walitsuskvastaseid
nende sissetungil Madridi. See hotell ja

sellekohaseid ametlikke teateid aga pole me,.,
ilmunud.

Lennuühendus Tallinn—
Palestiina

m'S suudeti wallutada alles pärast selle taie
lklu iimberpiiramist. Walitsuswägedc Pea
korter, mis asus Ochandianos. oli juba püha-

Päewal iile wiidud Duraugosse, Ochatwiano
asetseb Durangoft umbes 1Y kilomeetri
kangusel.

Hispaania sururapatakson

-vendadest teatab Reuter: Biskaig rindel
jätkub äge lahing Ochandiano alewi pärast.

Kataloonia armee „TurmaPataljoni" Paraad Barcelonas

WalitsnswastiVed iväidawõd, et näd on "alani

Põgenikud Durangoft, kes on saabunud
Bayoune'i, kinnitawad, et walitsuswastaste
lennukid on Durangot ägedasti pommitanud.

Tnraugo on täiesti warcmctcs. Pommita
mise tagajärjel on surma saanud hulk ela
nikke. Onrmasaanntc seas on ka naisi ja
lapsi.

Walget lippu tarwitati kurjasti
Zt. lean de Lnftst teatab R?uler: Wa
litsuswastasle allikast teatatakse, et Baski

rindel Eibari sektoris walitjuswäcd 'vlewat
neil päewil üles tõstnud Eibaris walgcd
lipud. Pärast seda olewat walitsnswäed
lahkunud linna. Pärast olewat nad ülla
tusliku rünnakuga tagasi pöördunud ja tap
nud 2.000 walitsuswastast. Walitsuswas
tased olewat nüüd otsustanud Eibari linna
piirata ja mitte ühtki inimest seal ellu jätta

Awati esmaspäetval
ETA. W a rssa w i st, G. aprillil. Es
maspäewal kell 13.00 awas siia Poola tee
deministri abi Bobkowskj Poola-Palestiina
lennuliini. Uns lennuliin on 3.187 kilo
meetrit pikk ja wõimaldab lennata 31 tun
uiga Hclsiinstst leruuialemma. Lennuliin
läheb üle Tallinna, Niia, Warssawi, Lwo
wi, Ecrnauti, Bukaresti, Tofia, Saloniki,
Rhodosi ja Lydda, vise tvahemaan
duchisega Bukarestis.

Lennuliini awauüscl kõneles peale Bob
.kowski tveel Briti Warssawi saatkonna nõu
nik Icrram ja Poola-Palestiina kauban
duskoja esimees Lcwitc. Une lenuuliini esi
zucire lennuk wõttis oma esimesele teekon
nale Palestiinasse kaasa ametlikke isikuid ja
ajakirjanikke.

linna tagasiwõtmisel.

Haridusminister SELL konwerentsi aupatrooniks
Konwerentfi kawa määrati kindlaks
Tcatamasti otsustati wiimaicl TELL-i lõuna niiif sadanms Toome Maistele übiue
loasinininek sa veale lõuuai härra
Kcsibnroo istungil järjekordne TELL-i
viinhunitciim Poolt wastinvõtt Kadriorn loksis.
konwcrents, mis on arwnlt 14., pidada
•Cli:ui on sellekohane etendus ..Esronias".
Tartus 28. aprillist kuni 2. maim. Kon Eümcie komveremsi päewa tepe rfufs korralda
tvcrentsi tcqcliknls läbimiijaks on Eesti jaks on Tallinna Tehnikumi üliõpilaskond.
aprill iveede.-akie iU}in! ekskursioonil Wi
nliõpllastond, ntill ks ka organisatsioonide rumaa põtewkiwi-lööslusc
ja Rarwas.
esindajate koosolekul moodustati wastaw fii? turivutakn' KrccnljOiinipiirkonnas
maimikuga ja li mm
komiiee. eesotsas üliõpilaskonna wäkistoim >paatain:?!rä ä r s» s t e g a. Ttõimaluse lorin! soori
touna juhataja J. Elleniga. Kontitce ta ta lic fn sõit Nõuk.-Vene piirile.
f>n. aprilli hommikul saalmwad nii külalised
asus iohc töö e ja nüüd on
kui ka <kskurnooniü osaivötsad Tartusse. Veale
koostatud konwerentfi kawa,
saabumiir on eine üliõpilasmajas ja lell li)
hommiku! konwerentfi aivakoosolek ülikooli aula?.
miil s enam suuremaid muudatusi ci tule, TN? lõuna ülyuilaomajas ja kell 4- üksikute ko
Lahtine on küll alles osawötjate arwu küsi misiontde koosolekud, kell (» p. I. on loälis
mus, kuita ül.sandmisc wiitnatte tähtpäew külaliste Ivaslmvõmd korp. Filia? Parriaes. ja
on aprilli lõpul. Tel aastal ei ole mure korp. Endlas.
mai»rong
mat oüimõtiate anvn loota Tooniesl, ktlna Llitnl luDctnfJc osa üliõpilaskonna
käigust
ka seal pühits. takse esimest maid. peale selle
teda külastatakse üksikute gruppidena
on Toome üliõpilaskonnale saabunud 1. ning
iiltõoi asorganimriioone.
maiks küllakutse Rootsi üliõpilaskonnalt.
1. mail peale hommikueinet üliõpilasmajas
Teda rohkem wõib külalisi ioota Leedust ja nn wäljaiöit Emaiöele. samal ajal ka komisjo
Läkist. Wiimasel Eestis peetud TELL i nide koosolekud. Ltmipnolik on külalistele maha,
komisjonid peawad lõppkoosowkuid. clihri
ionmcrentsil ulatus wälislnlalist.' arw klini knna
mõemfje osa üliõpilaskonna tridüsioouilisest mai
100 ni.
ballist.
Eesti üliõpilaskond on saatnud
L. mai hommikul on lätlaste ja leedu.aste ja
lõuna ajal. sn.unlasic ärasaatmine.
haridusministrile pahve olla seekordse
SELL i fomuereutfi ametlikus ka was
LELL i konwerentfi ««patrooniks
ou tähtsamate liiiiimtsmm anhinnatööde teemade
niiif* wiimane on palwele was tanud jaata määramine ta määruste kinnitamine, wodustusic
hankimine SELL maade raudteedel. SELL põlli

Tegelikul l fc:-m6 SELL-i kouwerenls iicsi

päfwa, kuna miiniauc värin, -1. mai, on mä

vanw kü atic-u" omioiduf?. (rumciel päewcil, -$

aprillil, on T allumas Liiri ja Leedu külaliste
inasruwõ!!, eined ja lõuna Tallinna Noarie

Meeste .itrüriifns ühingu?, linnana tuuvuniine.

kirsa muutmise küsimus, aruanded, praktikantide
wahclamise küsimus, spordiwoistlnsrc määrusic

SELL-i kontvcrentsi puhul awaldab ka „nli
õpilasleln" sellekohase erinumbri.

Kõige euant hmstiküpsena esineb kujur
ttiaailmakirjaudiise- ja piibliainetcl ning
allegooril istes teostes, osutades paiguti,
eriti kahes esimeses, püüdu läheneda Itaalia

G--

klassitsismi tvonmideaalidele, sealsamas aga

langedes sentimentaal-rvmantilisc wärmin
gnga idealiseeriivasse realismi.
Mõned tema figuraalteosed, nagtt

. uudis-siqareiid,
i aroomiline,
G

I

2. pihtkonna komiteelt wastaw ettepanek konsistooriumile
Tarln Pauluse kog. 2. pihtkouua komitee

meilgi kogudusel ei ole õigust selle ühiswara

E. E- L. K. põhimääruste (RT 46 193."))
par. 62 p. 14 alusel Eesti ew.-lut. usu kou

kasntauusest loobumise puhul nõuda inõtte'
lile.osa temale eraldamist wõi wälia and-,
inift, :ocib see übisivara jääb tasu'a sellele
kogudusele, tcs seda ühiswara sooivib kasu

1) Likwideerida. senine ew.-lut. usu
Tartu Pauluse kogudus.
2) Asutada likwidccritawa kogtlduse
asemele kats uut kogudust,

nii et senine Pauluse koguduse 1. pihtkond,
õpetaja H. Haameriga eesotsas, muutud
Tartu Pauluse 1. koguduseks ning senine

Tüdamlik wastnwött
ETA. Bclg r a d i st. 6. aprillil. Tshe
hoslowakkia riigipresident Benesh ühes abi
kaasaga saabus csmaspäewa hommikul eri
ponqiqa Belgradi. Watialis olid teda termi
kamas printsregent Paul. pea
minister Stojadinowi.sh, teised walitsnsc
liikmed ja kogn diploinaatilinc korpus. Zaa
bumiscl annetati proua Bcncshile pllnaseid
roose. Pärast aukompaniist möödinnist sõi
jis dr. Bencih kuninglikku lossi, kus ta pea
tnb kogu külaskäigu ajal. Hiljem leidis aset
Belgradi garnisoni paraad, millest wõtsid osa

ka printsregent Paul, Tihehhoslowakkia pre
sidcnt dr- Benesh. Ingoslaamia walitsnsc
liikmed, diplomaa.ilinc korpus ja teised. Pä
rast paaradi Paul andis eine
dr. Bcneshi auks.

Ztaaliawastane meeleawaldus
Belgradis
Belgradist, 5. aprillil. (Reuter)
Tfhchhoslowcitia presidendi Bencshi saabu

eesotsas, muutub Tartu Pauluse 2. kogu
duseks.

3) Anda üle likwidecritawa Panluse ko
guduse maraudused ajutataroailc Pauluse
1. ja 2. kogudusele järgmiselt: a) senisele
Tartu Pauluse koguduse 1. pihtkonnale kuu
(unub roMfosroorod ' vy .'. \
i

luiioujeö

KMJ
_inn©

kirik ühes oreliga ning muu kiriku sisse
seadetega ja õpetajate maja.
mis seni olid selle koguduse pihikondade ühtses kasutuses, sääroad Pauluse 1. ja 2. kogu

duse ühisomanduseks, d) Telle ühiswa
rattduse kasutantise ning korrashoiu, aga ka

miscl Belgradi korraldas 6W üliõpilast siin

imendamise kohta panna maksma kord,
mille särgi selle ühiswarauduse remonti

re Nleelcawaldiese. Üliõpilased kandsid suuri
plakateid sõnadega: Püsigu kana demokraat

dels, korrashoiuks, uuendamiseks, samuti ka

like riikide liit! Ühtlasi hüüdsid meelcamal
dajad: „Maha fajhistlik Itaalia!" Politsei
toangistas mitusada isikut.

ühiswarauduse soetamiseks kulutatud Mm
mad iaoYitakic Pauluic 1. ja 2. kogndnie
wahel proportsionaalselt ivastama kulnium
ma tekkimisele eelnenud aasta liikmemaksude

Peale arwurikka teostekogu Tallinna
Tallinna Eesti Mmueiums leidub Weizen
bcrgi teoseid wcel teistes niunsenniides, "Es
.tonta" ja „Wanemnise" teatris, Riia ntun
seuniides ning paljudes erakogudes Eestts
ja mujal.
; Tiit lptuiirku usti kõrwal püüdis kujur
teotseda ka kixjaildnse ja muuftfa alal.

kogusmnmale kummaski koguduses, ftuiu

otsust, oma csmaspäewas. koosolekul esineda

sistooriumile järgmise ettepanekuga:

lct", „2ady Alacbeth", „Eetva", „Eewa
tütar", "Hämarik" ja „Zlgrippina" on hästi
õnnestunud ja ku»istiliselt kaaliikad. Waär
tnslikuiua meistcrteoscnc. nõiiab eraldi wäl
jatöstmist „Barrabas", milles laitmatu tch
nilisc käsitliise jitures kujiir on saawlltaniid
ühtlasi jõitliselt-dramaatiliie psühholoogilise
ckspressiiivsuse ja tugewa elutitndc.

Pauluse pihtkonnad iseseiswateks kogudusteks

Pauluse 2. pihtkond, Õpetaja. A. Wõõbusega

Benesh Belgradis

n Inglis segu

en nv#»L«T£it

kinnitamine ja järgmise SELL olümpiaadi aja
kiin mus.

(resti tunnustatnuia ja aubcfama skulp
tori August-2udwtg Wcizenbergi suu
nipäcwast möödub täna 199 aastat. Ta
sündis ü. aprillil 1837. aastal Erastwere
ivallas Wörumaal. Töötas ainel ise kitsikule
tõttu tislerina kodumaal ja >Tatsamaal, kus
pääses ühtlasi Berliini kunstiakadeemiasse.
Edasi siirdus ta Peterburi, saades stipen
diumi ja õppides sealses kunstiakadeemias.
>Tli ivahepeal mõnda aega Tartus, Berlii
nis ja Münchenis ning asus 187-1. a. Koo
ura, kus töötas luicmaic 29 aastat. Ptke
mat aega töötus kujur ka Peterburis, kust
ta 191-1. a. Tallinna elama asus. 51. W.
suri Tallinnas 22. now. 1921. a. ja maeti
Tartu Maarja kalmistule.
Kujur Wei enbcrgi toodangut wõib
kiijundusliku siju järgi üldiselt liigitada
li rühma: teosed maailmakirjanduse ainetel
(„Hamlet", „Nomeo ja Inlietta"), piibli
ainetel l„Aadam ja Eewa", ~Kristus"),
Niütolovgia ainetel („Koü ja Hämarik",
„Wantmniue", „Kaletvipoea"), allcgoorilt
sed teosed l„Kooma", „Ideaal"), portree
büstid, iuille kogttarm tõiiseb paarisajani ja
hauaulonuiuendid.

UTT*!

ma lt.

päew

Parast konwerentsi sõitis admiral Orlow
Leningradi, kus ta kawatseb isiklikult juh
tida puhastust Balti laewastikus. Poola
telegraafiagentuur teatab praegu üksikasju
mahistamistest punamäe juhtide hulgas

litsuswastased on wallntanud ka Ochaudiano,

wäed püsiwad oma seisukohtadel Ochaudiano

bergi 100-a. sünni

annetega.

Talamanca st teatab Havas: Bis
kaia rindel walitsuswastased on jõudsasti
edasi tunginud, lvattntades. mitu küla. Wa

ces. Walitsnswägcde ringkondadest tunnis
tat.'k'e siiski, et walitsnswastaste ohu- ja
suurtnklwäe pommitamijed on räuginwd
sein nähtuist Biskaia rindel.

kogude laewastikus

olid kutsltiud kõik garnisoniülenlad, kes Pidi
esinema puhastustöösse pnutuwate ant

tamisi.

Baski allikatest teatatakse aga, et walitsus

Kujur Aug. Weizen

tada põhjaliku puhastuse laewastikus. .Kokku

mille awastamise tagajärjel on suudetud
lmlngistada hulk Gonzale.i kaaslasi, ühtlasi
cn kalaturul atvastatnd suur relwade ja soja
moona ladu. Politsei jatkab juurdlust. Ar
watakse, ct teostatakse lvcel uusi wangis

wälimissc kaitsewöösse esimcue tõeline auk.

Puhastustöö ka Nõu
„Ttock. Tidn." kuuleb Moskmast, unud
olelvat käibel puhastustöö ta Nõukogilde
laeMastikils. Kremlis peeti konmcrents,
millest wötsid osa Ztalin ja paljud puttamäcjlkhid, muuhulgas Woroshiloiv ja kontrad
miral Orlom.' Konwerents otsustas teosta

kalaturg pidid moodustama mässu keskkoha.
Hotellist on leitud hulk pabereid ja dokumente,

juba ajaliselt wallntanud. Ochandiano asub
folme tee sõlmpunktis ja tema wallutamine
olek? walitsuswas astele suure strateegilise
tähtinjcge, sest sellega oleks löödud Baski

väljalangsm e

Carabanchel Bajo wabastawd

KAWE

TC-)1""!/ 1 Ifli •

tada edasi.

Teiseks esinetakse E. E. L. Si. konsistoo
riumt ees ettepanekuga, et tema kinnitaks
senise Tartu Paukuse koguduse 2. pihtkonna

õpetaja A. Wööbnse uue Tartu Pauluse
2. koguduse õpetajaks,

aimates selle koguduse afittamtic ajast.

Käesplematest otsustest antakse ärakiri
Pauluse koonduse 1. pihtkonnale, et ka fee
kacsolemas titsimujes seisukoha roõtaf*.

Naept Pauluse koguduse 2. pihtkonna

20-sendilisi lüüakse juurde
kKtieii trükikojal on pvctcmi faunas 20
sendil iste waheNisrähade köömiiie, kuni
nende järpi on tekkinud maiadus.

on 20-scndilisi rahasid ivalunstatud !pau
summas neli milj. niiti ja nüüdne lcpinaa
põhjal peab tkiitpi trükikoda ne:d juurde
lööma weel l.2ü<l.ootj lükki. teisi wahetiis-

inhtnoateft ringkondadest kuuleme, on piht

rahasid lliiiau trükikoda prae au e? '.ualunela.

*• ' >• ' - saamise
• ' . , as olnud juba ligemale

40-tunnilise töönädala wastu
Wajl) i n c\ koni st. 0. aprillil. cMcit
tcr). delepaat maailma tekst:llkoii'.oc
reutsil seisis tvastu cttepaiiekule panna
maksma 10 tmttiiuc töönädal. Britt de

U' aastat.

korduma It juhatuses faa
.w.il ia utepanekinia tuli juhatus
pihtkoitnafotuitee ette esmaspäema õhtu!.

Pihtkonna komitees hääletas juhatute
seisukoha poolt K> ja roa*tn 3 liiget, kuna
2 jäid erapooletuks. Wastuhääletajad ei
olitud põhimõtteliselt pihtkonna iseseiswus
tamiic roastu, maid nad Pidasid paremaks
lõpliktt otsuse tegentist selles küsimuses edasi
lükata.

Nagu samast ringkonnast kuuleme, mm
Kirikuscadus ci takista pihtkoudade iseseis
mustamist, maid aina soodustab seda.

snnres kirikuseadns wõimaldamat piiskopil
ühe pilukõitna iteseismaks koguduseks'kuulu
tamist ka teise pihtkonna nõusolekuta, Muul-

leqaai põhjendas oma 'eisnkol>!a seilepa, et
lo tunnise töönädala maksmapanek
tvat tekstiiltöölisie palkade wähen^amist.

daivasti apa oletvat käeSoleival korral ka
Pauluse l. pihtkond pihtkondade tseieis.paks

tiinnislaiiiise poolt sa sealt poolt on juha
soeivi awaldatud inareiiialt uina iellen ioo
toist oleivät insormeeritt'd ka konsistoor-nmi.

Panime kopuduh' 2 pihtkonna ioonn
amaldus iie'etstoaks saanisse >oluo esita'ok'e
pihtkonna esindajate poolt neljapäe:oal kon
.sistoortitinile.
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SOSTI XSBS
Rahwuskogu jätkab tööd

Moskwas piiritu rõõm

Rahwasaadikud asusid täie hooga töö juurde

Jagoda areteerimise puhul
GPA end. ülem olewat seisnud ühenduses parempoolse opofitfiooniga
Välismaa lehtede aewamifi areteerimise Põhjuste kohta
T Londonist, 6. aprillil. Inglise ajalehed toomad Pikki ja päris huwitatvaid kir
jeldusi Nõukogude Wene posti- ja telegraafi
komissari Jagoda wangistanlisest. Teata
wasti oli Jagoda kõigi Poolt kardetud
Tsheka juht, ühe sõnaga, inimene, keda kogu
Nõukogude Wenemaa kartis.

Kuuldused Jagoda wangistamisest Hakka
sid lewima juba paari nädala eest. Wan
gistamise kohta on mitu arwamist. Kindel
on ainult niipalju et «roteerimine juhtus
möödunud reedel. „Daily Express" arwab
teadlvat, et wangistamine sündis Nõnko
gudc Wene peaprokuröri Wõshinski käsul ja
Jagoda järeletulija, GPU praeguse esimehe,
soowitufel. Muuseas olnud wiimane Ja
goda Parim sõber. Aja jooksul olewat GPU !
vlmestunud selgitada, et tema endine esi
mees muutub hädaohtlikuks Stalini elule ja
organiseerib selleks otstarbeks tvandeseltsi.

Summasid selleks hankinud ta ametkonna
rahade kõrwaldamise teel.' „D. Express"
teatab, et kusagil Ameerika pangas
olnud lagodal 39.999 Inglise naela suur.
jooksen? arwe.

Teade Jagoda wangistamisest põhjustas
Moskwas heameelt, isegi piiritut rõõmu.
..Jswestija" kus ilmirs tvangistamisest
ametlik teade, otse haarati ajalehtede müü
jatc käest.

Arwatakse, et Mostwas mõne aja möö
dudes algab jällegi sunrprotsess, kus korduWalt juttu salakuulamisest

ja atentaadi kawatsustest. Ametlikuks wõi>
mnmehe wangistamise Põhjuseks on ette
toodud asjaolu, et ta oina ametikohuste täit
misel olla korda saatnud kriminaalse iseloo
muga süütegusid. Iseenesest ntõi&ia ci saa
teda süüdistada kunluwnses

ganisatsiooni, kuna just Jagoda oli nende
wihasem l vastane, algatas omal ajal Trotski
Protsessi ja saawutas ta wäljasaätmise
Nõnk. Wenemaalt. Küll räägitakse aga et
lagodal olid teatawad sidemed Parema
tiiwa opositsiooniga, Rökowi ja Buhariniga.
Ta olewat jltba 1929. aastal ja ka korduivalt
pärast seda andnud neile ringkondadale
alati informatsiooni talupoegade rahutustest

jne. Samuti olewat ta koos Rõkowi ja
Buhariniga sepitsenud Plaane Stalini kol
lektiwiseerimise Püüde wastu. Kui 1933.
aastal Wenemaal walitses nälg, olelvat Ja
goda käitumine olnud wäga kahemõtteline

UeD /tööprö. 1922. aastal nimetati Tsheka
GPN üuiber ja ühendati siseasjade komis
sariaädiga. Menzhinski surma järele nime
tati Jagoda siseasjade komissariks. Stalini

ja ta kawatsenud

õhutada rahutusi Stalini wastn.
Juba alates 1931. aastast saadik oletvat
Stalin kahtlustanud Jagodat, aga Pole jul
genud suure wõimumehe ja Tsheka asutaja
wastir midagi ette wõtta.

„Daily Telegraph" kirjutab, et niipea
kui taheti inidagi Jagoda wastil ette wõtta,
esinenud see Ikka tulise enamlasena ja alus
tanud uusi suurprotsesse. Need on teata
wasti nõudnlid palju ohwrcid. Nüiid on
järg ka kõigi nende protsesside põhjustaja
kätte jõndnud.

Esikoht majanduselus liitlastele
Dir. L. Sepa köne
Esmaspäewal, 5• skp. kõneles dir. Leo
Sepp majandusteadlastele Tallinnas,
Seltskondlikus Majas, Läti tänapäewa ma

rahwuslikke 43%. Suurkaubandust eraldi
waadates on Pilt weel kurwem. Neist ette-

jandusproblcemidest.

16% ja lätlaste omi 36%. Kuna wäikekau

Mõtteist on juntide käes 47%, sakslaste käes

Läti elu ja majanduslik olukord ei erine
palju meie omast. Meil on ühine minewik,
uh ttd probleemid ainult keel eraldab

bandnses tasuwns Pisem, on seal ülekaal lät

ntrid naaberrähwast.

millele põhjeneb ka wiimaste iseteadlikkus.
Et säärane olukord normaalne põles ütles

nad reguleeriti ettewaatliknlt ja tärwitajatcle

tuldi wastn tollide alandamisega. Wiimane
sündis küll tihti meeleolu loomiseks. Praegu
on Lätis hindade tase muudetud k u n s t l i
kult madalaks. See ei olene nii palju
maailmaturu hindadest kui meil. Läti ra
haminister lubas hiljuti awaliknlf hoida elu
maksumuse taset endisel kõrgusel. Arwata
wasti suudab ta seda lubadust täita.

Lätis suundub tänapäewa majanduspo
lutika rahwnsliku majanduse poole.
Meil on seda küsimust käsitlenud ~ERK'id".
aga Lätis on wiimane pea ametlik suund.
Kerge seda teostada pole. kuna seal suur
protsent ettewõtteid on muulaste käes. Kau
banduse alal on muulaste ettewõtteid 57%;

lastel. Tööstuses on lugu sama halb, eriti
aga aktsiaseltsid on muulaste käes,
awalikult president U lm a n i MMitas,
Cf tema majanduspoliitika Peainijeks'ülesan
deks on seda kõrmaldada. Ideaalset Mkorda,

kus terwe majandus oleks enamusrahwusc
käes, ei saawutata praegusel tehnilisel ajas
tul wirkuse ega paljaste kätega. Sihile
jõudmiseks on tarwis kunstlikke wõtteid.
Tuleks seadg nõudmine, et ettewõtete ju
hid oleksid enamusrahwusest. Siiski oleks see

waid dekoratsiooniks, kuna tegelikuks juhti
jaks jääb ikkagi kapitali omanik. President
Ulmanis seda wõtet ei tunnusta ja kõneleb
sellest ironiseerides.

Teiseks abinõuks on oma ettewõtete aita

mine administratiivselt. Lätis seda palju
pole praktiseeritud, waid impordi alal anti lit-'

sentse ommnaalastcle ja lülitati sellega jun
did wälja. < ' ' f. '
Suures hoos on Lätis ehiiustegewus,
eriti Riias, kuid ka maal on see elaw. Riigi
eclarwes on uusi, suuri ehitusi. •
Peab lõpuks tähendama, et näeme Lätis
suurt majanduslikku aktiivsust ja õnnelikku
kätt. Abinõude üle wõib ehk' waielda, aga
siht on tnnnnstataw tugew rahwuslik
majandus.

Huwitawale ettekandele. järgnesid läbi
rääkimised.

Homme Keresel wastaseks Aljechin
Täna kohtab Keres Thomas'ga ja wnmases woorus Finega
Peale 3. wooru juhiwad Keres, Mtte, Fotths ja Thomas
Neil päewil algas Inglismaal Margale
rahwnswaheline maleturniir, mis korral
datakse iga aasta warakewadcl. Tänawnne
turniir on tngewamaid. Algu! pidi wõist
tema ka Capablanca, kuid tema asemele kut

suti nünd Aljechin.

Loosi järjekorras wõistlewad P. Keres (EeSti),

prl. W. Menschik (ESR). Millnerßarrh (Ing
lise), Aleksander (Inglise), Buerger (Inglise), Th

1. woorus woitis Keres Menschiku, Fine Ty
loei, Folths Milner-Barry, Aljechin Aleksanderi
ja Thomas Buergeri.
2. woorus: Aljechin kaotas Bnergerile. Thlor

Thomas'le, Milner-Bärrh ja Keres mängisid

lendid, mida teatud mõttes tuleb juba soodustu

seks lugeda. ...

Kereselt saabunud kirjas on resultaadid ai
milt kahe esimese wooru kohta.

Ilupuude lõhkujaile nõutakse
rasket karistust
' Esmaspäewa keskpäewal pidas kodukan
nistamijc hoogtöö Pärnumaa komitee oma
koosoleku, kus arutati mitmesuguseid kodu
kaunistamisega seoses olevaid küsimusi. Nhe

laiaulatuslikuma päcwakorra punktina oli
arutusel, kuidas wõidelda nende ulakate
wastu, kes löhuwad ja häwitawod awalik
kudessc kohtadesse, nagu teede ää-rde. parki

desse jne. istutatud Mipuid. Komitee ot-

weekogudesse wäljalaskmiseks. Saaremaale

Karu järwe tahetakse katsetada, ka.s selles wce
kogus rääbised kaswawad.

tinghami turniir. 7. woorus mängib Keres wal
getega Aljechiniga. 8. woorus tuleb mustadega
Foltyse waStu mängida ja wiimases woorus on
walgetega jõukatsumine wõitmatu suurmeistri

lest tal on Aliechini ja Fine waStu walged ma

Keila-Joa kalahaudumise majadest on
neil päewal suuremad hulgad weel koorun
mata kalamarja laiali wiidud üksikutesse

tegid wiigi 34. käigul.

Folths ja Thomas 2,6—0,5; Aljechin 2—l, Buer

Turniiri seis peale 3. wooru: KereS, Fine,
ger ja Mikner-Barrh I—2; Menschik ja Alel

sander 0,5—2,5 ja Thlor punktita.

Auhindu on neli: l. auh. (2 naelsterl, 2.

auh. 8 naelsterl., 3. auh. 4 naelsterl. ja 4. auh.
2 naelsterlingit.

Tartu wältturniir
Täna õhtul on kohalikus Malcscltsis
wälkturnnr linna walkmeistri tiitlile. Al
gus kell '/-8 õhtul.
süstas märgukirjaga pöörduda kodukaunis
tamise hoogtöö peakomitee poole, et wiima
ne astuks samme seaduse maksmapanekuks,

mis rängalt karistaks elupuude rikkujaid ja
häwitajaid. Lätis pandi hiljuti säärane
seadus maksma, ning wäga hästi oleks see
lohandataw ka meile. Samal koosolekul ot
sustati märgukirjaga juhtida peakomitee tä
helepanu asjaolule, et tuleks maksma Pan
na seadus, mis lubab ilupuid istutada
maanteede äärde ka siis, kui maaomanik se
da ei luba. Praegu on seisukord säärane,

hade 'vaheaeg ci kujunenud rahwasaadikuile

siiski miclikult puhkuseks, kuna tarwis oli
mõelda lähemalt ühe wõi teise küsimuse üle
järele ja töötada läbi mõningaid materjale.
Ka on hui! rahwasaadikuid olnud kokkupuu
tumistes oma walijatcga, et kuulda lähemalt

rahwa meeleolu. Nagu kuuldub, jälgib rahwas suure tähelepanuga meie Põhiseaduse

Sindi haudumismajasse, sealseisse wee
kogudesse lahtilaskmiseks, on wiidud 3,2 milj.

duse Koja heaks

R»i i o st, 6. aprillil. (Oma kirjasaat
jalt.) Eesti rohuteaduse üliõpilaste ekskur
sioon saabus Riiga pühapäcwal kell
Külalisi oli jaamas lvastu wõtmas Läti üli
kooli õppejõude, ecöotsas dr. J. Vcäizitega,
kes hiljuti kaitses oma wäitekirja, olles see
ga teine dr. pharm. Lätis, ka Läti esimene
farmaatsia doktor J. Rumments, kes on kol,tuleemia õppetooli täitja ja ühtlasi kohtu
ekspertiisi kabineti juhataja..
Rohkesti oli jaamas ka Läti rohuteaduse
üliõpilasi.
Ekskursantidele jagati wälja Riia lin
na plaanid ja soodustuskaardid poole hin
naga sõiduks trammis ning ooperi ja kinode

otsuse edasilükkamist keeleküsimuses ja looks

üliõpilaskonnas kaootilise olukorra.

Ka rootsi üliõpilased oma koosolekul
wötsid wastu resolutsiooni, milles samuti
awaldatakse rahulolematust uue seadusecl
nõuga, mis ei wastawat põhiseaduse määrus

tele, mille järgi rootsi üliõpilastel on õigus
saada ülikoolis ' õppust samadel alustel kui
soome üliõpilastel.

P. Määrits wõistleb A. S. K.
wärwides
Eesti parim kettaheitja ja praegune rekordi
omanik P. Määrits wöistleb edaspidi Akadeenn

life Spordiklubi wärwides. Mitmed ütwpilas

selle transportcerimine ühest kohast teise on
seotud wäiksemate raskustega.

deemiline Svordiklubi pärib tugewa kergcjöus

majasse saadetakse Peipsi siia marja, millest

koorunud maimud lastakse lahti Kurtna jär
we. Katsetatakse, kas Kurtna järwcs Peipsi
siig hakkab siginema. Kurtna särwe on suba
mõne! eelmiselgi aastal wiidud Peipsi siia
maime.

et üksiklld talupidajad ei luba seltsidel ja
kodukaunistamise toimkondadel teede äärde

puid istutada. Saqcli on aga nii, et tee teh
niline seisukord juba ise nõuab pvude istu
tamist.

päewal.

Eesti rohuteadlaste

tera meresiia ja 150.090 tera lõhemarja.
Praegu haudumismajadesse laiali wiidud
kalamari on kõik koorumata, kuna selliselt
Praegu on Kcila-Joa haudumismajades
weel 4 miljonit tera meresiia ja umbes
439.999 lõhemarja tera- Narwa haudumis

loojate tööd ja et /ll
põhiseaduses täiÄ määral kachet lettcksw.^
Wahepeal oli ?a kummagi.*?!«.sonide aruandjate ja üldkomlsjottt a«mnd
jäte koosolek, kirs silumisele tulid Mitmekesi
sed ettepanekud, eriti riigiwanema woMkonna küsimuste kohta. ............
Rahwuskogu juhatus oli esmaspa«va
koos ja arutas põhjalikult kodukana rmnS
joni poolt wäljatöötatud ettepanekuid Amh
wuskogu kodukorra muutmise kohta. ES
maspäewasel koosolekul selle tööga Meel lõ
pule ei jõutud. Auvatawasti tuleb Rah
wuskogu juhatus uuesti kokku nende küsi
muste lõplikuks läbiarutamiseks kolma

Naisorganisatsioonid
maksu alla Kodumajan

Pühapäewal peeti Tallinnas Kunstihoo
ned Eesti Naisliidu peakoosolek, millest
usaldusmehena oli ta üks wõimsamajd mehi wõtsid osa 28 Naisliit» kuuluwa organisat
Nõnk.-Wenemaal. Ta täht hakkas langema siooni esindajat . Möödunud aasta ülewaa
möödunud sutvel. Sinowjewi protsessi ajal kes juhiti tähelepanu kahe Naisliidu Poolt
Jagodalc pandi süüks, et ta sellest tvande organiseeritud asutuse Kodumajanduse
nõust olelvat saanud teada liiga hilja. Warsti instituudi sa Eesti Naisliidu tütarlaste
instituudi Möödunud
pärast seda ivabastati Jagoda siseasjade ko
missari kohalt ja nimetati Rõkowi asemele aastal on esitatud ametiasutustele rida mär
posti- ja telegraafikomissariks. Jaanuaris, gukirju, milledes nõutakse naise sa lapse
Nadeki ja teiste trotskistide protsessi ajal, õigusliku seisukorra kaitset. Eriti rõhnta
wabastati ta ka GPN esimehe kohalt. Nüüd, takse neis wallaslapse osa, mille suhtes
ütleb „Petit Parisien", on jõudnud kätte praegune tsiwiilseadustik sisaldab lünke.
Koosolekul toimetati täiendawaid wali
selle tshekisti lõpp.
misi. Naisliidu juhatusest wäljalangenud
liikmete asemele waliti juhatusse: pr. Wei
ler, prl. Kast, pr. Waldlvere, pr. Susi Pr. dr.
Lasberg, pr. Toomara Tall., pr, Kitz
berg Tartust, pr. Perens Kuressaarest, pr.
Kapitali põllumajanduse
Kksti Haapsalust, pr. Wabasalu Mustmeest,
pr. Randmaa Wõsult, prl. Rummolt Tü
edendamiseks
riit. , Juhatuse liikmete1 kandidaatideks wa
Põllumajanduse edendamiseks anti maa liti pr. Janscn ja pr. Oja Tallinnast, pr.
tulunduskapitalist 1936. jooksul laenu Ilus Tartust, pr. Neumann Nõmmelt.
Rvtvisjonikomisjoni waliti pr. Holt, pr.
kogusummas 769.566 krooni. Aasta wa
rem anti laenu selleks otstarbeks tunduwalt Martin ja pr. Ojansoon. Kandidaatideks
waliti prl. Kirsipuu ja pr. Jalak.
mähem. nimelt 364.266 krooni.
Peakoosolekul kõneldi naisorganisatsioo
Käesoleval aastal ei ole maatulundus
nide
liikmete maksustamisest Kodumajandu
kapitalil w-õimalik krediidi iildsumnra tun
duwak? suurendamiseks. Küll aga on kre se Koja heaks ja otsustati eeltähendatud kü
diidi juhtimises mõnedele aladele näha suu simus Naisliitu kunlumate organisatsiooni
rcmat tusu, nii maatulunduse inasinate dx kohta jaatawalt. Kodumajanduskoolide
osas . Wabariigi walitsus on kiitnud heaks ja jotsiaalkoolide olukorra kohta Poolas an
maatulnuduskapitalist antawate laenude dis ülcwaate pr. Salme Masso, kes Eesti
kasutamiskawa, millega nimelt on tundu* Naisliidu ülesandel wiibis hiljuti Poolas
ivalt suurendatud uudismaade harimiseks õppereisul.
asutatawate uute traktorijaamade krediiti.
Suri kaks Petseri maawalit
Samuti on samast laenust mõeldud rahul
suse tegelast
dada laenusoowe turbalõikamisc masinate
ostmise finantseerimiseks, millega tahetakse
Täna öösel suri Tartu kliinikus endine
soodustada turbalõikamisc suurenemist Põl Petseri maawalitsuse esimees Ferdinand
T r a h w ja täna hommikul oma kodukohas
lumasanduse otstarbeks.
aias
töötades kukkus maha ja suri südame
Seemnewilja laenude alal kujuneb nõud
mine olemasolewatel andmetel tagasihoidli rabanduse tagajärjel end. Petseri maawalit
kurnaks wõrreldes eelmise aastaga, mis sule liige Sergei S t s h c r b a k ow.
tõttu wastawaid summasid cclarwes on
Balti konwerents
Mahendatud. \
Leedu saadikud osa wotma. Lozoraitis
Balti weksli- ja tsheki
enne Pariisi
õigus ühtlustamisele
ETA. K a u n a s e st, 6. aprillil. (DNB).
et Balti riikide wälisministrite
Balti riikide juristid tulewad nõupida Kuuldub,
konwerentsist. mis peetakse siin 29. aprillist
misele. Käesolewa nädala lõpul, reede! ja
laupäcwal peetakse Tallinnas Balti riikide kun 1. maini, wõtawad Leedu . poolt osa ka
juristide nõupidamine Balti riikide wcksli- Leedu saadikud Pariisis ja Prahas. Edasi
kuuldub, et Leedu wälisminister Lozorgitis
sihjluse konwentsiooni asjus.
Nimetatud konwentsioon on olnud arutuscl on sõitnud Weneetsiast Pariisi, et seal nõu
pidada Prantsuse wälismimstri Dclbosiga.
juba mitmel Balti, riikide smistide büroo
koosolekul. .
Üliõpilasi ei rahulda uus
Juristide nõupidamisest Tallinnas wõ
keeleseadus
tawad osa Leedust riigi nõukogu referent
K. Rackauskas ja Lätist senati departeman
Soome üliõpilaskuraatoritc otsus
gu esimees Ozolinsh ja senaator A. Noc
Helsingist,
«. aprillil. (ETA.) Soo
berg. Eesti poolt wotawad nõupidamisest
osa kohtuministri abi J. Raid ja kohtunu me üliõpilasorganisatsioonide kuraatorid pi
dasid eswaspäelval koosoleku, kus tuli arutu
msteeriumi nõunik W. Nõges.
fele uue ülikooliseaduse eelnõu. Wõeti
Kalamarja wiiakse jär
Ivastu resolutsioon, milles öeldakse, et uus
seadus ei rahulda Soome üliõpilaskonda, sest
wedesse laiali
selle heakskiitmine tähendaks ainult lõpliku

on wiidud 2 miljonit tera meresiia marja sa
409.999 tera rääbise marja. Siia marjast
koorunud maimud lastakse merre, kuna rää
bise maimud lastakse Saaremaal astuvasse
Karu särwe. Rääbise maimude laskmisega

46. käigul, prl. Menschik Milner-Barry män
gisid wiiki 43. Mgul ja Thomas Fine

Finega.
Loos on Keresele tabelis hea numbri auund,

tüsse> kits peagi enese tvastutatvale kohale

wiiki, samuti lõppes wiigiga ka Aleksander
Folths ja Fine wöitis Menschiku.
3. wooru tulemuS: Keres wöitis walgetega
jõuliselt inglase Aleksanderi 20. käigul, Aljechin
woitis Thlori 40. käigul, Folths woitis Buergeri

lor (Inglise), Thomas (Inglise), dr. Aljechin
(Prantsuse), Foltys (SSR) ja R. Fine (NSA).

Täna, 6. woorus kohtab Keres Thomafiga, kes
on kSwemaid inglise meistritest, nagu näitas Not

goda pidanlld sidemeid opositsiooniga, mida

wõiwat ka ridade wahelt lugeda „Prawda"
ja „Jswestija" sõnumitest.
Jagodal, kes praegu on 46 aastat wana,
sm seljataga hiilgaw karjäär. 1920. aastal
asluS ta .wäikese ametnikuna Tsheka teenis

Läti majanduspoliitika suund rahwuslik

Walulapseks oli lätlastel seni nende
riigi celarwe, mille tasakaalustamist rasken
dasid suured juurdemaksu preemiad wälja
wcctcnvaile saadustele. Panganduse ala!
ol.d lätlased meist kriisi ajal õnnelikumad,
kuna Puudus wöitlus lati turfi pärast, mis
meil häiris hoiusummade omanikke. Ka anti
seal pankadele õigel ajal moratoorium, mis
üldse ci woimalbauub homsummasid wälja
wõtta. kuni seisukord normeerus. Libedalt
läks Lätis kadewalwatsioo n. kulla alu
selt äranihkuttiine. See tuli järsku, ega mõ
junud sisepoliitikas wapustawalt. Uned hin

Ka Prantsuse lehtede teatel olelvat
Mõskmas pärast Jagoda wangistamist loa
litsennd suur rõõm. „Petit Parisien" kir
jlstab, et kuigi amMkus wangistamije käsus
on ettc toodud mingid kriminaalse
iseloomuga wõimu knritarw., olewat peale
Jagoda wabastamist GPN esimehe kohalt
leitud tema juurest ka poliitiliselt kompromi
tecriwaid materjale. Nähtawasti on Ja

Täna jätkas Rahwuökogu peale pühade
waheaega oma tööd kõigis komisjonides.
Enne lõunat kella 1(1—12 pidasid 1. koja 1.
ja 3. ning Ä. koja 2. komisjon oma koosole
kuid. Ülejäänud komisjonid astusid kokku
kella 12 ja 2 wahel.
Peale pühade puhkust paistis rahwasaa
dikute olewat kõigiti hea ning
vwrske ja töötahet leidub küllaldaselt. Pü

sport.aied on oma nõusoleku andnud edaspidi

wõisieda nimel, seega wõiü loota, et Aka

tiku seltsi nime.

Saksa poksijad saabusid
Täna õhtul algawad Tallinnas 3 päewa kest-Load rahwuswahelised poksitvöistlused. Neist wõ

tawad osa Saksa ja Läti täisarwulised koondus
meeskonnad. Ka pannakse wastn Eesti voolr
S-liikmennx koondus. Wõistlused nimetatud kol
me rahwa wahel toimuwad - turniiri süsteemis.
Saksa koondusmecskond saabus Tallinna csmas
päcwal laewaga ja ettenähtud koosseisus. Eile
saabus kohale ka juba Läti meeskond, üksikute
wZisiluste järjekord selgub täna õhtul ja määra
takse .'oosiga. Kuna Saksa meeskonnas wõistlcb
kaasa mitu tuntud poksijat, siis walitseb eelscisIvaie rahwuswahelisie poksiwõistlustx wastu suur
lmirn. Eesti poksijatele on need wõistlused teatud
määral kaiseteks maikuul Milanos peetawate esi
wõist uste jaoks.

külaskäigult

külastamiseks.

Kett 13 siirduti wabadussamba juurde,
kus jälgiti pidulikku aukompanii wahetust.
Sealt sõideti trammiga Wennaskalmiswle
pärga asetama. Järgnes ühine lõunasöök
üliõpilasmajas. Peale seda oli ekskurssiooni
juhi dr. N. Weiderpassi referaat keemiates
duskonna auditooriumis. Dr. N. WeiderPass kõneles teemal „Eesti rohuteaduse üli
õpilaste Sppekawa korraldus ja uus EeSti
farmakopöa". Hoogsat ettekannet oli kuu
lama kogunen, arwukas Läti rohuteadlaste
Pere. Peale teadusliku ettekande järgnesid
mõned külaskäigu ja Läti ooperi külasta
mine.

Esmaspäewal tuimusid ekskursandid pii
ritusemonopoli ja Läti Punase Ristiga, koh
tuekspertiisi instituudiga, haigekassade labo
ratooriumiga ja Läti üliõpilasorganisatsioo
nidega.

Teisipäewa lawas oli riigi külmutus
asutuse waatlemine, muuseumide külasta
unne, ekskursioon riigi trükikotta, ülikooli
waatlemine ja lahkumiseine „Rooma" möö
rästemajas. Kell 22.40 lahkuwad ekskur
sandid Riiast, pöördudes Tartu tagasi.
Ekskursante on 100 ümber. Ilm on
haruldaselt ilus ning wastuwõtt igal Pool
wäga sõbralik.

Õnnetusi ja kuritöid
Pärnumaal põles töös
tushoone
Omanik sai tulehaawu '
Täna öösel kella 3—4 wahel süttis En
ge wallas Eametsa külas Juurika talus
Henrik Leesnurme siMi- sa linatövstuse
hoone ning häwis täielikult ühes lina- ja
sindlimasinatega ning seesolewa wallaswa
raga. Omanik hindab kahju põlenud hoo
ncst 700 kroonile, masinatest ja muust wal*
laswarast saadud kahju 4500 troonile. Hoo
ne oli kindlustatud Enge walla wastasti
kuses kindlustusseltsis 600 krooni eest ja
masinad 2000 krooni eest. Tuld kustutasid
Enge walla wabatahtliku tuletõrje ja koha
likud elanikud. Kustutustöödel said kergeid
tulehaawu omanik H>. Leesnurm ja keegi El
mar Saaremets. Omanik oletab süütamist,
kuid ei tea kedagi kahtlustada. .
Talu tuleroaks
£iK tvastu teisipäeva põles maani maha Tar
waStu wallas Tarmastu külas laakobi talus Jo«

han Johwika karjalaut. Tulle jäi wili, põhk ja
heinad'ning eluta imventar, kuna loomad suu

.deti päästa. Omanik hindab kahju 2900 kroo
nile. Tcma arwates on tegemist kuritahtliku
süütamisega, kuid kahtlustada kedagi ei tea. Põ
lenud hoone oli 3500 krooni eest kindlustatud.

Tuld oli kustutamas Tarwastu-Mustla waba

tahtlik tuletõrje käjipritsiga ja kohalikud ekani
kud. Halbade teeolude tõttu ei olnud ttõimalik
kobale toimetada mootorpritsi, mistõttu oli kus
tutustöö raskendatud. Äustutustvö kestis 6 tundi.

Samowari eest sai peksa
6. apr. awaldas politseiwõimudcle Petseri w.
Wäike-Patskowka külast pärit olem Natalie Od«

nokoikin, et samal päeival kl. Ii tulnud nende

poole tema mehe tvend Meksei OndokoMn ninz
tahmud ära tviia iecmannat. Z>Kuj tema seda kee
lanud. hakanud Aleksei Odnokolkin teda peksma
sa löönud tal si ma paistesse. Hiljem wirutanud
ta põrandale maha ning siis Pekfttud teda salaga.

Eeeiarele lahkunud A. C. ja ivnnud teenrasina
uiagr raam.

Politseiniku lvöidusoit külameeste^
ivauast Tailowa kiilast päritoletvad
mehed J&. Bashkirotv. J. Wenkoiv ja W. Wen«
row tvotnd Petseris iub.isti napsi ning tegid tee

maias larnn. Km mindi politseiametnikku kui

suma. rstupd mehed hobusele peale ja kihutasid

nnnema. Po!tt,eiamewik wõttis mootorratta
nmg klhuias meestele järele ja tõi nad frolttfet
moskonda. kus lärmitsesailc koostati vrotokoü.'

Senine ilm püsib
Kolmadäelval kergeid idakaarte tuuli, suure
malt saolt selge. kuiw. Hön kerge kiilm. väewal
kuni sl) kraadi sooja.

EcsnZ .oli.eile. raelval 6—lo kraadi ja tä
na hommikul kuni 6 kraadi sooja niug ööii2

kuni 5 kraadi külma.
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India uus põhiseadus
1. aprillil Susse astunud IMa ituf pö
hrseadus taotles ime rahuliku ajajärgu Nl«
gujt selles Briti riigile nii tähtsas osas.
Mepõhiseaduse koostamise juuÄ>e asuti
inglastele omase põhjalikkusega. Indiasse
saadeti - praeguse siseministri la parema
Inglise juristi sir John Simoni juhatusel
erikomisjon, kes seisukorraga Põhjalikult tut
.Wunes ja walitsusele esitas rea ettepane
kuid: ReÄ> said materjaliks 1933. a. moo
dustatud parlamendi mõlema kpja segakoMisjonile, kelle aruande alusel 1935. a. lõ
pul awaldati põhiseaduse lõplik reformi
katva.

Baldwinil tuli selle kawa läbiwiimisel
wöidelda õpofitsiooni wastu niihästi pare
malt kui ka pahemalt tiiwolt. Manameel
sete parem tiib arwustas reformikawa teraWalt, leides sellell olewat liiga kaugeleul. ja
hädaohtliku niihästi Briti kui ka India
huwidele. Vastasrind süüdistas wolitsust
selles, et ta olewat India autoomia huwi
dele liiga wähe wastu tulnud ja ilma Põh
juseta jätnud Simoni komisjoni aruande
körwale.

' WalitsuZ nähtaivasti tahtis walida mõõ
dukust ja lootis kindlasti, etlema poolt lei
tud kompromiss selle moodustab, kusjuures
reformi otstarbekohasust pidi tõendama
elu ise.

Põhiseaduse jõusseastumisele järgnenud
sündmused on kõik muud kui rahuldust teki
tawad.. Kui weel mõni nädal enne uue
ajajärgu algust paistis, et India sisepoliitil.
elu uue korra juures läheb enam-wähem
normaalsetesse roobastesse, siis on need loo

tused petunud. Gandhi erakond, nn. kon
gressi partei, kellel on absoluutne enamus
6 pzspwintsi seadusandlikus kogus (üldarw
11), viimasel silmapilgul keeldus walitsuse
kujundamist enese peale wõtmost, sundides
kubernerisid kujundama wähemuswalitsust.
Selle asemel, et awaldada heameelt autonoo

mia maksmapaneku kohta korraldasid hin
dud. 1. aprillil rahwusliku leinapaewa
hartalt.
Lotchonis jälgitakse tekkinud olukorda
murelikult.. Wähemuswalitsused põhisea
duse järgi wõiwad püsida ametis ainult 6
!u.ud, mille lõpul tulowad wälja kuulutada
uued walimised. Kui aga need lSpewod
praeguse jõudude wahekorra tagasitulekuga,

siis ähwardab Indiat täielik sisepoliitiline
ummik.

Nii paradoksaalsena kui see ka ei tundu,
on Londoni lootused pandud Gandhile.
Kuid see omal ajal wihane Inglise wvimu
wastane ja käremeelne on juba ammu üle
trumbatud weelgi käremeÄsemate partei
kaaslaste Poolt, Kongressi-partei wiimase
.aja taktika näitab selgesti, et see ülepakku
mine kestab edasi. Sellise seisukorra juures
on muidugi raske oodata stabiliseerimist ja
uus põhiseadus ci tõota tuua muud kui
ühtede probleemide wahetamist teiste, wõib
olla weelgi keerulisemate wastu.

Saksa protest L.-Aafrikale
ETA. Pretoria st, 6. apMil. Saksa
saadik Wiehl esitas esmaspäewal oma walit
suse ülesandel Lõuna-Aafrika uniooni wa»
litsusele märgukirja, mAes protesteeritakse
hiljutise üleskutse wastu poliitilise tegewuse
kohta mandaat-territooriumil. Sakslased
peawad seda proklamatsiooni täiesti õigusta
matuks, toonitadeä- <•+ see on sihitud saksluse

ja rahwussotfial'.' astu.

) Täna paistis päike terawalt aknast sisse
sa keegi lõi kumisewat kella kõrwa juures,
et Kadrirus osi juba ilus olla. Lumine ta
on ju weel, kuid wced jooksewad rõõmsasti
lobisedes. Wäle oraw wMatab puie wahel
ja linnud proowiwad aralt hääli.
Kadrioru ringteel seisab hall limusiin.
'Rooli juures istuw wanahärravn lasknud
mugaw. seljatoe pehmele polstrile. Kewad
õhku naudib kinnisilmi ka tema kaaslane,
hallipäine daam. Tjä, Kadriorg on nagu
meie Hyde Park, kuhu sõidawad „jalutama"
pealinna eliidi hulka Zuüluwad inimesed.
Merelt aga hoowab külma hingust. Kuigi
meie rannik on jääst waba, ragistas alles
hiljuti teiselpool lahte „Suur Tõll". Kuid
küllap on sealgi talwe selgroog murtud, ku
na meie jäämurdja saabus Tallinna.
-< ' Sadamas keeb kibe tcgewus. Laeivad on
-laigulised, otsekui põdedes mingit haigust
ja nende külgedel ripuwad talasisil määr
.dunud mehed, toksides rähnadena roostet.
Warsti tõmbawad kaubalaewÄ» kõik ühtlase
musta rüü selga, ütlewad nägemist ja kao
wad silmapiirile. Fare well!
Turul widutab paKesele silm; wanaeit,
istudes kalakuhilate taga.
„Ol jah. küll jee Päike on juba soe, hau
wanad kondid nit üsna tümaks kohe,"
seletab ja sorib kalu, mis kõik kõwaks kül
manud. Jah, siin nad vn. hawid, lestad,
ahwenad sa tursad, kõik kõlvad kui kurikad.
Turska palju ei osteta, peetakse nagu pros
toi kalaks, kuna on odaw. Wiga on aga wist
ka perenaistes, ei oska turska walmiÄada
toiduks Sõrmitsm üht haugi, waatan Pu
naseid lõpuseid. Räägitakse,'neid wärwita
wat punaseks. S-e küll pole wärwttud, on
ilus wärske kala.
..Ilus kala jah," kad,atob ett. „parls pa
" ras kala!" '
No miks ta Paras pole. km nnzugune

Keda lugeda

Huwitawat neegrite keraamikat Aafrikast

tööpõlgureiks
Mmtseumi Kogvd täienesid rea teadnÄikM wäärtnslNknde a«;ade wörra
Iga ühiskonnakiht wajab erisugused
seadusi ja korraldusi oma elu reguleerimi

Eesti Rahwa Muuseumile kingiti eksootilist esemeid

seks. et teised ei saaks neid liialt

Neil paewil saabus Eesti Rohwa Muu
seumile Aafrikast huwitaw kingitus, mille
saatjaks osutus dr. Dimitri S ol o m e n t *
s ew. Mainitud isik. kes ka juba tvarem
muscmni kogusid huwipakkuwate annetus
tega on rikastanud, elab alaliselt Aafrikas
Belgia Kongos, kus teotseb Kuua
ta on endine Tartu ülikooli kaswandik, kü
lastas ta möödunud aasta lõpul puhkusel
olles ka Eestit, lubades Aafrikasse tagasi
minnes ka Eesti Rahwa Muuseumi meeles
pidada. Neil Päewil saabuöki ta saadetis,

Saabunud saadetises on seitse oda. mil
ledest kõige pikem on 276 sm. kõige lühem
138 sm Pikk. Peal? nende oli saadetises
mee! suttr kilpkonna kilp. millel aga artvata
waSti pole etnograafilist wäärtnst.
Peale nende anti neil pävtvil muuseu
mile üle Urwaste kihelkonnast Wastse-Ants
la- walla talumehe Joh. Kreewaldi poolt
tema talu põllust leitud maal oid
kaks wasttatelt.

nagu neid tavwitati 16, sajandil. Üks neist
on walatud-wasest, teine waskplckist. ncedi
wd põhjaga. Huwitaw on ära märkida, et
mainitud isiku isa juba 1913. aastal just
samast kohast põllult leidis rahakee. nulle
KreÄvald nüüd ühes kateldega muuseumele

mis sisaldab peamiselt
neegrite keraamikat,

siis weel puuskultuure ja tektnlnäiteid.
Kogu saadetis sisaldab 26 numbrit. Huwi
tawamad neist on megrite waasid.
tatud käsitsi mingist hõredast sawist. Waasid

on annetanud.

on tehtud nähwwasti primitiiwsel teel,
knid sellegipärast

walja töötatud waga täpselt ja kaunis
maitserikkalt,

Kuna ei ole saabunud weel kaaskirja,
ki ole täpselt teada, millise suguharu neeg
rite walmistatud waasid on.
Teine hnwitaw kingitus saabus möödu
nud nädalal kellegi J. Kropmani kaudu
Austraalias elawalt eestlaselt Mihkel Laa
g u s e l t nimelt kogu
Austraalia sahiodasid.

' Kogu on muuseumile eriti wäärtuslik
sellepoolest, et senini meil sellised esemed
üldse puudusid. On küll teisi Austraalia ja
Okeaania saarte elanikkude jahiriistu, kuid
odasid polnud. Kahtlemata on saadetisel ka
etnograafiline wäärtus.

Eesti Rahwa Muuseumile annetatud sawi
kujud walmistatud Aafrika neegrite Paalt.
Odad kujutaivad oma malmis tu selt pri
mitiiwset tchnika astet, aga neid kasutatvad

jahipidamisel kahtlemata ka praegu Aust
raalia loodusrahmaste. metsikumad sugu
harud. Need on bambuspilli
roo märast ja kõwast -puust tehtud teramast

otsast, mis nähtawasti kõwendamise otstar
bel meel tules põletatud. Kõwast Puust
wift palmist tehtud tera pistetakse liht
salt bambust st warresse, mässitakse niinega

wuswahelise kokkuleppe sõlmimise wõimalust

suhkru tootmise ja turustamise reguleerimi
seks. Paljudes maades sisepoliitilistel kaa
lutlustel toetatakse' riiklikkude summadega
suhkrutoodangut... . Pärast maailmasõda
suhkrutoodang üldiselt tõusis, kuid on käinud

kachas hinnalangus, segades tunduwalt täht
samate wäljaweoriikide suhkrutööswst.

Suur-Britannia on rahwustvahelistest
suhkruläbirääkimistest huwitattÄ 2 põhjusel:
1. Suur-Britannia toodab oma . kodumaal
suhkrut ja see toodang on kujunenud tema
põllumajanduspoliitika lntosaks ja 2. Briti
alumaades suurel hulga!
pilliroosuhkrut. Nagu asumaade sekretär
Ormsby Gore ütleb, on Briti walitsuse
üheks esimeseks kaalutluseks just asumaade

huwid. Ühtlasi tähendas Ormsby Gore, et
Ottawa kokkulepped ei sisalda mingeid sät
teid asumaade suhkruküsimuse kohta, ja et
kõik Ottawa kokkulepetest tekkiwad küsimused

wees sabaga lööb. siis imed waid tumedat
soont ja kõrkjate liikumist. Aga juba on eit
kala paberisse mähkinud ja torkab ta mulle
kätte. Zlonoh, ehmatan ja katsun wastu
waielda. Kuid teha pole midagi, maksan
nõutud hinna ja jalutan edasi, purikas kaen
'las.
Tuleb wastu wana näitleja, näpib kala
saba, ohkab ja lausub:
„Äah, kewad on käes Kill. Päikest olen
näinud mitukümmend kewadet, aga alati
teeb ta mu ärewaks otsekui rambiwalgus
noore näitleja!"
„Ega see halb Pole, warsti saad puhkust,
lähed maale..
„Puhkust," wangutab teine pead. „näe,
Sawi sai rohkem puhkust kui waja."
Kohwikutes istuwad inimesed suitsu
pahwides ja ,Maud" arutawad, muretse
wad, milliste sulgedega ennast ehtida kewa
de puhul, Õmblejate nõelad on tvarsti w
lised ja sõrmed toroitud weriseks. Imejõud
peitub siiski Mõne aja eest asi
tas „Corsost" küll. Siis awatj uus Feisch
neri kohwik ja nagu tuulispask keerutas sel
legi rahwast täis. Ja kui Kultas oma poe
labti tegi oi, oi küll siis kõneldi aukar
tusega, kui tore seal olla; kus ikka mööbel,
peeglist seinad, kohw' säärone f
da üks tass juua ja
tvälgutab mõnigi su . . ' >
prille wcriwastses ,„S:V- :
siiski ei wallutotud ... ' - >
kui „Kultast" ja seal juute,
üldse muulasi. Aga all on sellel lokaalil
baar, kus sageli woib näha mõnd nimekat
daami püstijalu napsi wiskamas, mõni
joob soppeni õlut ja kahwib suitsu. Õige
kah, mis mood see on. et mees tohib Asinda
kõrtsis käia, kuid naine waid saatjaga!
Nueks aastaks suleti Tallinnas mitu res
torani. Karsklased muhelesid ja plaksuta
sid käsi. Aga mitte kaua. Üksteise särele
awasib kõik suletud lokaalid uuesti uksed sa
kuulutasid suurte kirjadega, et kõik läheb
weel suurema aplombiga, cnuenägcmawd
atraktsioonid jne. Waid üks Pisikene koobas

nnkuguseid liudasid aga ivaga tihti ette,

pärast ka mul asuti neid otsima.
Peale selle on Wõnnu Wana-Kupja talu
peremees Jaan Moo d i s kinkinud oma
talust leitud esemeid, kokku 36 asja. See
kogu sisaldab peamiselt mitmesuguseid wa
remal ajal tarwitawd majapidamisnistu,
lukuosaisid jne.

Nii on Eesti Rahwa Muuseum rikastu-nud wäga mitmekesiste esemete wõn'a, mille
eest muuseum annetajaile atvaldab suurimat
tänu.

taolise ainega.

Stfitakse rehwuswahelist kokkulepet hwdade tõstmiseks
Londonist, 6. apr Uil. (Reuters.
Mukogu lordpresident Ramsay MacDonald
awas esmaspaewa hommikul Briti walis
mmisteeriumi ruumides RahwasteliÄu
Poolt kottukutsutud rahwuswahelise suhkru
konwerentsi. Konwerentsist wötawad osa
22 riiki. Itaalia ei wotnud kutset wastu.
Konwerentsi eesmärgiks on kaaluda rah

Wahi koolide sepp Ado Aa s on oma
sepapajast letbnub punliua, mis kuulub nn.
kupuliudade tüüpi.
See leid on teaduslikult wäga tähtis,
kuna senini muuseumile kuulus ainult kaks
sellist liuda. Skandinaawia maades tm i

kinni ja liitekoht kõwendataksc mingi Pigi

Rahwuswaheline suhkrukonwerents

arwatawasti tulewad kõne alla üksikute waKewadekiri Tallinnast
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litsuste wahelistel läbirääkimistel, seda möö
da, kuidas need küsimused üles kerkiwad,
mitte aga Briti riigikomverentsil.
RahwuAvahelise suhkrukonwerentsi Utt*
kuaswmine wiibis 1933. o. maailma ma
jandus- ja rahatiduskonwerenH tagajärjel.
Kõige parem teene, mida Mõib teha maa
ilma suhkrutööstusele on anda talle teata
wat stabiliteedi ja korralduse tunnet, ütles
Ramsay MacDonalb oma awamiskönes.
„Kuigi meie taotleme eestkätt tagatiste loo
mist katastroofiliselt madalate hindade was
tu, ei tohi meie seejuures unustada tarwita
jäte huwisid. Ühendatud Kuningriik ise on
mäga suur tarwitaja ja meie loomulikult ei
saa Pooldada ühegi? sammu astumist, mis
tõstaks hinnad kõrgemale õiglasest majan
duslikust tasemest. Meie püüame luua töös
tuses korda, nii et see oleks õiglane tootja
tele kui ka tarwitajatele. Selle küsimuse
kaalumisel ei tohi meie unustada, et mõne
des riikides Praegu pidurdatakse tarwitamist
liigkõrgete wäikemüügihindade abil." Kon
werentsi eesmärgiks, ütles MacDanald, peab

olema rähwuswahelise kokkuleppe saawuta
mine mõistliku tasakaalu säilitamiseks pak
kumise ja nõudmise mahel maailmaturul.
Selle järele algasid üldwaidlused, mil
lest wõtsid osa mr. Norman Davis (Ühend
riigid), M. Raezynski (Poola) mr. Ormsby
on senini kinni, kuna sel waesekesel .pole ist
sulguwa kaanega kloseti!

Käis Tallinnas wäike lapsuke Leena
Rintala sa rõõmustas kunstihuwiliste sü*
dameid. Tantsis „Ühisabi ballil sa andis
kaks õhtut „Estonias". Nüüd aga käib mü
hin ringi, et külalisele olewat tehtud liiga.
Ka isa olewat äriliselt löödud nii öelda
wiluks. See on wäga huwitaw tõik. Nagu '
teada, tantsib too wäike kunstnik iuba kaue
mat aega. Isa saatel on ta külastanud Jn
diat, Hiinat, gangstereist kubisewat Ameeri
kat, metsikut läänt, tantsinud worest nõre*
tawas Hispaanias ja kawalate juutide ko
dumaal, Palestunas. ühesõnaga pea ter
wes maailmas. Pole kusagil suhtunud mi*
dagi halba, pole saadud pügada. Aga sõitsid
siia kohe tõmmati nahk üle Kuvade!
Öeldagu weel, et meil pole äriwaimu.
Õhtul jalutan linnas. Külmetab kergelt,
kuid kewade hõngu see ei häwita. Tuksest
sirawast lokaalist wäljub kühmas wana
mees. lai keisrimantel ümber. See on en
dine polkownik, nüüdne klawerimängija
körtisis. Astub tasa nagu wilttaldadel. Te*
re, tere, ehmub sa tunnistab mind kohku
nud öökullina prillide tagant.
~Tulcb tnl-^

Gore (Ühendatud.Kuningriigid) M. lose
Manucl Comez Mena (Kuuba), mr. R. G.
Casey (Austraalia), M. Buencamino (Filip
pirnid) ja M. Felipe Pardo (Pcruu(.
Esmaspäewal pärast lõunat oli stchkru
kcmwerentsi juhatuse esimene koosolek Ram

say MacDonaldi juhatusel. Otsustati luua
tehniliste ekspertide alamkomitee statistiliste

andmete kaalumiseks. Sellesse komiteesse
kuululvad J. B. Hudson (ühendriigid), dr.
E. D. Mee? (India), Charles Vanufford,
(Holland).
Nagu ametlikus teadaandes öeldakse, kir

jeldasid delegaadid oma riikide erilist seisu
korda suhkru küsimuses ja andsid teatama id

näpunäiteid poliitikast, mida nende riikide
walitsused kamatsemad ajada juhusel., kui
peamiselt huwitatud riikide Mahel sõlmi
takse kokkulepe, mille Põhjal igaüks produt
seerija riik üldiste huwide kasuks toob ohlv
reid.

Gaafi- ja pommiwar
jxndite ehitamine
(Algu? 2. I-h-kül-«l.)
On warjendil wälisuks, millest tuleb kult
üldiselt hoiduda, siis wõi-b seda kaitsta pom
mide kiltnide eest, ehitades umbes 1 m kau
gusele selle ette uksekörguse kaitseaia vatsu
dest laudadest, mis moodustawad kahekordse

seina, kuhu wahele pannakse liiwatäide.
Meie oludes
on warjendirs sisjeseatowa ruumi muutmi
ne pommikindlaks raske ja kallis ülesanne.
Täielikult seda teostada on wõimalik ainult
wiie- ja kuuekordsetes tiwimajades. Scdaoi
ainult kuni 100 kg raskuste pommide suhtes.

Röhuw enamik Tartu nrajadest on kahe
kordsed puuehitised. Paljude wanemate ma
jade keldritel on koguni puulaed, mis ei
paku mingisugust faitjet lõhlepommide
tpõimaliku Pihtamise wõi maja kokkuwarist
mise puhul. Ümberehitamiste teostamine on

siin seotud raskustega. Parim, mida teha
wõiksime, oleks rohkema arwn pommiwar
jendite sisseseadmine ja ehitamine suurema

tesse kiwimajadesse, wõimaldades lähedal
asuwate puumajade elanikele nende laiuta
mist õhurünnak» puhul.
Neisse linnaosadesse ja kwartaalidesse,
kuS puuduwad sobiwad kiwimajad, tuleks
ehitada suuremal arwnl iseseiswaid pommi
kindlaid maa-aluscid gaasiwarjendeid.
Ühe- ja kahekordsetes puumajades tuleks

ikkagi tähelepanu Pöörata ainult warjendite
gaasikindlaks, killukindlaks ja süütepommi
' nisele, mis on wordlemisi kcr-

Naaskel.

Tartu Pauluse koguduse õpetaja H. Haamer
ütleb raamatu saatesõnas: Kui keegi laste tvai
mumaailma tabab rikastada millegi püha ning
wääriuslikuga. siis ta peab teadma seda, et see
kõige otstarbekamalt sünnib elaiuals saanud ku
jutluste läbi. Lapsukesed, nad c.atvad sus ainult
sellele kaasa, mida neile ette kantakse, kui jutus*

mja neid suudab wõrta ja neid koos

oma kujutletud kangelastega talutada sündmusest

sündmusse, üht meistriteost ses mõttes esitab

sest pole weel tehtud, kuid üldjoontes on see

kiht kõigile küllalt tuntud wähemalt
maal. Linnades ei Paista tööpõlgurid just
wäga wälja, nad kaowad teiste sekka.
Maal aga, kus kõik ümbruskonna ini
mescd üksteist tunnewad, on seesugused isi

kitd tekitanud ammu juba tõsist pahameelt,
ja wõiks öelda nad on küllaltki dcmora
lisecrinud meie ühiskonda ja on ehk üsna
tunduwaltki kõigutanud õiglustunde la
korralikkuse prestiizhi.

Tihtigi wõis maal knulda ütlusi nende
kohta:

„Näe, seal ta on, käib iga päcw ringi,
krae kaelas, lips ees, pocsuits suus. Ma ka
teen iga Päcw hommikust õhtuni tööd, kuid
pean suitsetama pinutagnst. Kraest-lipsusl
pole juttugi."
Maksud ja muud kohustused seesuguse il

isikuil on muidugi wolgu. Seadus ja kord
küll nõuab, et ka neilt katsutaks makse sisse

nõuda, kuigi on teada, et nad ei maksa ja et
neilt pole midagi wõtta. Kui neil teine
kord ongi ka tegelikult see
on seatud juba aegsasti nii, et maksude
nõudja Pühkigu suu puhtaks.
Peale awalikkude ja tsiwiilkohustuste
on seesuguste isikutega alaliselt ühenduses
ka mitmesuguseid muld sekeldusi warguji,
kaklusi, kohtuskäimist, waletunnistamisi jne.
Tihtigi korralik maamees, kes tasub korrali
kult oinad maksud ja täidab muudki kohus
tused, lausub:

„Minu pärast wõib kõik kohtud ja kons
taablid ära kaotada pole minul olnud
nendega tegemist." Nende tööpõlgurite pä
rast, kes ise ei maksa mingeid makse, pea»
wad konstaablid ja kriminaalpolitseinikud
jooksma teinekord ööd-päewad ringi, peawad

wallaametnikudki ajama nende asju.
Parata» aga ei saanud senise korra jun
res midagi. Olgu siis, et nad mõne kak
luse wõi warguse tagajärjel sattusid mõneks
ajaks wanglasse siis oli neist natukeseks
ajaks rahu. Wangisistuminc neid muidugi
ei parandanud see oli neile paiguti weel
uhkuseasjaks. Peaasi ja peauhkus oli siiski
fee, et nad ci waewanud ennast tööga, ja
nüüd nende ~seisuseuhkuse" jalad alt ära.

gaastfaitsc instruktor.

112 lk. Hind kr. I.—.

Esimeseks aprilliks koostati üleriiklikult
nimekiri neist, kes wiimascl ajal on saanud
lööpõlgurite nime ja keda tahetakse saata
nüüd sunduslikult töölaagreisse teenima
raha oma kodanikukohustuste katteks. Neid
koguneb üle riigi nähtawasti mõni tuhat
inimest. On küll waldu, kus pole ühtki töö
laagri kandidaati, kuid on ka waldu, kus
nende arw ulatub paari-lolmekümnclc.
Kes nad on?
Kokkuwõtlitku statistikat nende koosti

lükkasid uhkusega tagasi kõik tööpakkumised.

Adolf Kurg,

tus, 1537. a. E. Kollomi kaas ja illustratsioonid.

tele.

Nende sunduslikult tööle rakendamine lööb

:Vc. '

Toimetusele saadetud kirjandus
Charles Tiekens Meie Issanda eln.
Eesti Kirjastuse Kooperatiiwi tväljaanne. Tar

rida, wöi et nad ise ci saaks koormaks teis

käesoleiv raamat, mis paljude laste rõõmuks
nüüd ka eesti keeles ilmub.
-Lnmstegija elu. mida Charles TickenZ oma
lastele nii lihtsas keeles on jutustanud, saab tema
sul«e läbi meile ela ivaks, üksteise järele asiuwad
piibli kirjeldused Peesuse elust, tööst, kannatusest,

surmast ja ülestõusmisest meie silmade ette.

Tinna ei ole juurde lisatud, mis wõiks lasta

teisiti mõista samu sündmusi eivangelisiide kir

jeldustes. Ent siiski midagi on sealjuures,

mis lugedes Jeesuse elu Charles Dickensi raa

matu järele köidab ja haarab. See on isa sü
dame soojuseks. kes oma lastele midagi lõpmata
kaunist tahab edasi anda.

See õieti polegi wäga uus wõte. See
suguste isikute töölesnndimise wõimalus oli
waldadcl wanastigi teatud määral olemas.
Siis oli see häbiasi, kui kellelgi olid walla
maksud wölgu. Nüüd aga. kippus see olema
juba üsna tore wäguükk, kui keegi noor, tu
gew mees sai lasta teha enesele wacsusctun

uistnse ja siis peale waesusetunnistuse te
gcmist tehti kõwad liigud. Telliti teinekord
isegi linnast auto wälja ja tehti siis sellega
rülawahel sõnu. Sellist joomist ja auto
sõitu ei suutnud muidugi teha need, kel wae
susetunnistust polnud.

Sellist tünpi inimesed paistawad moodus
tawatki enamiku maa tööpolgureist. Raha
neil oli, sest kombineeriti mõni äritehing wa
rastaiud puudega, sooritati mõni pettuslik
„äritehiug" wõi midagi muud sellesaru., seks

on maal küllaltki wõimalusi. Pealegi ci
tcotsennd nad üksi: kui üks kukkus kuidagi
sisse, siis teised aitasid neid kohe jälle wälja
waletada. Parata polnud midagi.
Selle kihi korraldamine ja ohjendamine
on wajalik, kuid siinjuures tuleb hoolega
walwaia sclle järele, et ühes nendega ei sa
tuks töölaagrisse ka tõelised waescd, kes
olude ja õnnetuste sunnil on sattunud
kitsikusse.

Wiimaseid peab hoolega eraldama töö
põlgureist ja peab püüdma luna wõimalusi,
et olude sunnil hättasattunud isikud loomu
likul wiisil saaksid endile jalad alla. Töö
laagrisse saatmine ei tohi kujuneda mingiks
kättemaksuks ega sotsiaalseks ülekohtuks
waeste wastu, !a peab saama abinõuks
kaswatada tööpõlgureist korralikke kodanikke.

Kui seda. seadust otstarbekohaselt rakenda
takse, siis kahtlemata suudab ta ka oma üles
ande täita ja mõnestki maakraadcst saab ehk

weel korralik inimene, kes pole tüliks ei
enesele ega teistele.

9. T—aa.

Poola helilooja maeti
ETA. Warssawist, 6. aprillil.
Tuntud Poola heliloojale Szymanowskile.
kes suri neil päewil Helweetsias ja kelle sur
nukeha toodi Warssawi. korraldati siin riik
lik matus. Kuulsa helilooja põrmu austa
iniseks haridusminister asetas tema puu
särgile ..Polonia Restituta" ordeni.
Itaalia saatkond Dublinis
Dublinist. 6. aprillil. (Reuter).
Ametlikult teatatakse, et Itaalia konsulaat
Dublinis on ülendatud saatkonnaks ja je
ninc peakonsul signor Lodife nimetatud Itaa
lia saadikuks Dublini. Ühtlasi nimetab liri
wabariik oma saadiku Rooma.

6
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Sport

Naine ja kodu

Tfilsurouliße MMMMM Pariisi
Mida peab ema teadma rahhiidist
Nahhiit on ainemahetushaigus: erilise
li.mvi olluse T-mitamiini puudumine
loidus takistab lubjasooladc kasutamist or
ganismis. Luu kõhredes ei sadcslu küllalda
sel määral lnbjaollust, luud ei luustu wõi
isegi juba köwaismnulnnud luud wöilvad
uuesti lubjaolluie kadunlise
tõttu. 3cüinc puudulii lubjasooladc
luine wöib ilmneda igas inimese elueas:
lastceas nime matse seda rahhiidiks
(inglishaiguscks), läiskasmauuil oste»
malatsiaks, raugaeas ostcoporoosiks.
Lastel leitakse esimesi rahhiidi tunnuseid

juba 3—4 luu loainiies,- peamiselt pealuu
des; pärastpoole esincivad muutused ka riu
uakorivis ja esimese eluaasta lõpul, fm
laps hakkab jalgadele toetuma, paiudmvad
lõivcraks ka käed jalad. Rahhiidilijed lapsed
on laisad, apaatiliscd ja hallvas tujus, löö
dumad mängimisest ja kehalistest liigutus
test. sest liikmel.' liigutamine sünnitab tvalu.

Laps ci õpi seisma ega kõndima õigel ajal.
la- waimne arenemine hilineb. Lapsed on
kahmatud, werewaescd, mahlauäärmed on
suurendatud. Wäike on ka nende wastupauu

teistele haigustele: nad pöemad sageli „(ül
metushaignsi", saamad ka arrid, kopsupõle

tiku j. m. j.; kardctawad on neile ka nakkus
haiguicd (leetrid, läkaiõha). mis määramad
tihti nende saatuse. Nahhiidiga käiivad käsi
kä.s krambihood.

... Ostc.o malat s j a ' (luupehmenemi
ne) ilmneb puberteedi (sugutüpsuje) eas ja
hiljem; eriti sageli tabab see naissoost isikuid.

Põhiitseks on ka siin cbaotstarbekohasc toit
lusiamis.' tagajärjel lubjaolluste puudu-

Spordimaks üliõpilastele. Tartu naistudengid Warssawi wörkpalliwöistlnstele
ASK algab üliõpilasspordi reformi
muut pöörata kahele üliõpilaskondlikule iuur
Akadeemilise Spordiklubi juhatus oma wii
sündmusele: Pariisi üliöpilasolllmpiaadtle ta
mascl koosolekul arutas edaspidist tegewnst ja

mine, eeskätt jalaluudes. Jalad on jõuetud,
walutuudlikud, paiudmvad kõweraks; raske
matel juhtudel wõib kaduda kõndimiswõime

koostas üliõpilasspordi tookawa.

täiesti.

Miõpilassportlased koonduwad

Nende haiguste põhjuseks on ühekülgne

toit DMltamiini puudumine toidus.
Seda mitamiiui leidub rohkesti miurarcbus.
looma maksas, kalamaksaõlis, haljas aed
wiljas (salat, spinat, kapsad) ja juurmiljas
(naerid, kartulid, porgandid jne.). Piimas
on mitamiiui rohkus iõiknm, olenedes loo
masööda mitamiinide rohkusest. Kuid päi
kesekiirte (nii loomulilu kui ka kõrgnspäikcs
kiirte) mõjul wõib tekkida T-witamiin igas
toidus erilisest algainest prowitamiiuist.
Nrnm niie, et see toimub ka inimese nahas
päikesekiirte mõjul. Sellega on ka seletataiv,

et ra.hhiiti põcwad lapsed peamiselt kalmel
ja kewad-talmckuudcl ning raskemal kuju!
just waesemad keldrikorterite elanikkude
lapsed, kes mähe uäewad päikest ja märsket
õhku. Looduslapsed aga, näiteks, mustlased

ei tunnegi rahhiiti.
Parem rohi rahhiidi wasku on imikuile
ema.piim ja õigel ajal antud kohane
lisatoit: juba 3.—4. elukuul tuleb anda lap
sele puu- mõi aedmiljamahla toorelt,
rahhiidi tunnuste ilmumisel ka kala
ni a k s a õ l .i; arsti soowitusel lisatakse mii
inascle lubjasoolasid. Kcmadel ja jumel tii
leb ivõimaldada igale lapsele ka märsket
õhku ja päikest, nõrku lapsi aga on soowitcnv
kiiri ada sügisel kõrguspäikesekiirtcga, et nad
saaksid koguda tagamaraks päikese energiat
eelsciswaks talmckS.

Dr. Olga Madissoon

Peeti wajaliseks senises suunas edasi töötada.
"'"piVdatfpuTrtfnfrl' loiimseni koonduks Akadee

milise Spordiklubi ümber. Peaks isegi leidma
wõimalust, et sunduslikult kondatakK kõik üli

Kleidikaiimstasi laisdoos, pihiga ja vt:hese pistelise tikandiga.
Õigus töötada
,9Pen Door International**
On rahwuswahelinc organisatsioon. mis iamIcb töötawa naise luajandusliku ja õigusliku olu
korra parandamist. Orgauiianioouil on liikmeid

ja poolehoidjaid kogu maailmas. Erili claw on
orgättiiatjiooni tcgcwiis mais. kus töörajn phc
ja sama töö eest woi ühes ja jamas ametis on
cnncw wastawalt sellele, kumba sngupooldc töö
taja >või ametuil kuulub, kusjuures" naine jamas
ametis saab wähem palla kui mees. Nõudmine
aga ou ühesugusele tööle waStaku ühesugune
tasu.

0. X. Cv- parooliks on, ct naine on kõigepealt
inimene, olgugi et lal elus erifnnktsioonid täita
abikaasana ja emana. Naine ühiskonna seisti ko
hall on sama tähtis kui mees. Ning sellest seisti,

kohast lähtudes nõuab O. D. Cv liikumine töö
tarnale naisele sama õigust tööle ja töökaitsele,
kui on töötawai mehel. Töötingimused, tööaeg,
töötasu, lutse ettewalmi-sstise ning teenistuse
leidmise tingimused sa seadused olgu mõlemale

C. X. J. nõuab kategooriliselt igasuguste im.
„ka!tsc'cadnste" muutmist, milledega keelatakse

wõi kitsendatakse abielunaise tööd wäljaspool
kodu. Kuskil maailmas ci saa juttu olla selles:,
et keelata wäljaspool kodu töötamist lihr toolis

aladel tööiawat naist, Kuid ka neil on majan

duslikud wõi hingelised' Põhjused, mis neid snn
niwad töötama. Cvgal naisel, abielunaisel, emal
sa titlewasel emal olgu õigus ise otsustada, kas
la peab, suudab, tabab töötada, Kitsendused sel
alal ei ole üksi ebaõiglased, waid nad puuduta

wad walnsalt kõiki naisi, ka wallalisi. Ja wec!

enam. Neil kitsenduste! rajatud perckonna-polist
tika on rajatud malele alusele. Ta takistab pere
konna ja perekonnaelu loomulikku arengul ning
puudutab seega kõige walnsamaU riiki ja terwet
ühiskonda.

Xpen Toor International, mille juhatajaks

on praegu Ehrystal Macmillan, peab käesolewa
aasta snwel i>.—10. juulini Tal stmrgis, Austrias
oma wiiendat rahwnswahrlist konwercnisi. Enne

konwercntsi 1. 0. juulini korraldab X. X. J.

smveknrsnjed, millistest o'a wõtta wöiwad kõik
asjasthuwitatnd isikud, mehed ia naised.

Kurjuste! on ette nähtud järgmised hnwita
wad ettekanded rahwuswaheliielt tuntud lektori

telt t „C. X. Cv. poliitika sihtjoontest" m-mc
Pcsson de Prei lPraiujusmaa). ..Toitlnstamis
süõtcemid ja töötaw naine" Elisabeth Abboit
sa afcie hvß|> ma iie* -sei
;l lYtfrirdT Wosbest

Akadeemiline Spordiklubi on asunud ettewol
mistnstele, et Pariisis meie üliõpilassport oleks

uw. üliõpilasspordi reorganiseerimine peeti

pallihooaja. Seejärel algab kergejõustiklastc

tarviliseks

Pahameelt on sünnitanud praegune leige
ja ükskõikne suhtumine üliõpilasspordile. Peeti
otstarbekohaseks reorganiseerida praegtine üli
õpilasspordi tegetvus. Liita senised paralleelselt
töõtatvad organisatsioonid ja koondada kõik elu

jõulise Akadeemilise Spordiklubi ümber. Hästi
organiseeritud ja ettewalmisiatnd üliõpilassport
laspere wõib edaspidi palju wiljakamate ja pa
rcmate tagajärgedega kaitsta meie üliõpilaskonna
nime kui senini.

Spordimats üliõpilastele •>«

Mitmed meie naaberMiõPilaskonuad on meist
ette jõudnud oma korraldustes ja need aunawad
end tunda. Senini olid Eesti uliõpilassPortlased

hatus. Ajntiicssc jnhatusse kuntnwad cnmclicna
Nn.qwrre ia teiste jnh. liikmetena A. Tep

pan, (Intani Watscl ja C. Welsker. Ajnt.se
jnliatnsc iilceandets oli osakondade moodustamine

Tartumaal, on ajutise jnhatnsc poolt orga.

mscentnd osakonnad Tartumaal neljas kohas.
s! 5Ü C 111 «11 aintatnd osakonna liikmeteks

ou ?!>?. Trlunidt, A. Annus, A. Pääro. A. pell,

A. .?>n.gar ja Abrn. !lt an d n aintatnd osaMaisita liikmeteks on Waldson, A. Pedaja,
siiirt," l'p. Lnknls, T. Hint ja Pulges.

Äim a l e aintatnd osakonna liikmeteks on

Ue.sten, J. Kreo?, M. Tihomiroiv, W. Aigol ja
?i. Ma a r jl» - ?)! agdal c e n a osa
konna asutajateks on A. panmets, A. 3iiftern,1J

/!u1k...1<. Nosenstcin ja A. Tiil.t. . ;

üiilicmal ajal tiileiuad asutainisrle osakonnad
.stpniiie ja koosale.

Kuremaa Pereuaiõt? Scltj muutis tiime.
Ki^r.ta^P^rc.uatöie: ;3'e!r« .jttficmts o i knt'nuud

foff.r ftt§ hiit chmhnele icitii nime

tšfnr.tiniii: füiinut-?. Chiwiatt! irhii senine nimi
a: ~Kuremaa Maanai-õro- Sclls".
KrakooAolrknid Kuremaal. .Katik
litbn- .Kiiremail kom-vann bidas pi'-hcip. oma mis
t.m.c-okooõ olekut Kuremaa wallanmias, kus 't.bu

f 'iin::ukK ketnra kõisiil tnalemlaötrl tWhtti'*

viie v* 'iV.tmwmnfs 1". inuatk-?.
üimk aastaväciv määrati kind aks kompanii
«v'ji:<i:r;"e nn roale jn. märts 1010. a.

?ki;, lrdiuoitie kuremaa jmvkonuo na! a -

p&rjaeiöief - olniskas korraldada intvel Äurrmaa!
tU'/ekaoH koutrauii.. noortekMisie kodttriitarde
õa >->'ne imivoäcir.i ja siidisel pesuömb enttieTrr mk.

ristus" Plaminkowa lTshchhosto

wakkia), ..Mis on ühesugused õigused?" - - Ewa

Hariree lCvnglismaa). etiekandele järgne
wad läbirääkimised. Olinde Ilus

kus korras spordi maks. mis läheb üldise üliõpi
lasspordi ja üiõpilaskonna kehalise taswatnse
edendamiseks.

Esialgu jäi küsimus lahtiseks

Pariisi täiearwuline meeskond

seltskondlikkude organi--

lalgpalliwäljakud Riias on sedawõrd tahene
und, et eeloletval pühapäewal tahetakse juba

airada jalgpalliwõistluste hooaja. Möödunud
aasta awaii hooaeg koguni 22. märisst.
Sui Lätis on liidnklassi efiwõistluste korralda

mües uus kord läbi wiidud. Esilvõisilüsed alga

wad sügise.' jg lõpcwad tulewal Kewa

del ja warasnwel peetakse loõiftlnsed Läti karika
tsüklis. Esimestd maawõistluied peetakse juuni-?
Leedu ja Saksaga. Rumeeniaga kohatakst juuli
kuu algul.

Walgamaa esitvoistlttsed raskejõustikus
Pnka .T. seltsimajas - korraldati Walgamaa
eistoõistlnsed maadluses ja tõstmises, kus Pnka
sportlased saaivutand tõstmises suurema hulga
eükvhii, kuna maadluses pärisid nad eranditult
kõik ciikohad.

Tehnilised tulemused olid järgmised tõst

misest snlgk. 1) Possul lPst 170 f 3; kergek. t
1 > Siirak (P.) 275 kg; keskk.t Ist Joonas lstst)
232,3 kg; poolraskckaalus: Lillorg <W.) t 135
kg; raskekaalus: ll Wernik «Rcsku) 227 kg.

Maadlusest sulgkaa.uS .1) Walmr iWst. tli

Müürsepp i'P). kergek. 1) Park (P). 2) Lanin
§.); fergefeikf.
1) Künnapuu
(P.,t,
Massil
«keskkaalus
11 Hermann
Kr.2)(P.l.
2'-,

svorilated. .

Akadeemiline Spordiklubi rü
hib käsipallis liiduklassi
Käsioalli cuifõi '"Kiiorc ring?ounmvõtsc.u'ed
halka toad lõpule jõudma. Tartu riugkonua wõit
taf-3 tuli ootuste foljastlt Akadeentilinc Simrbu

mändi kastiks. Hääl tamisel sai arhitekt
Lüüsi kamaud Poolt kii
liää t ja kujur Raud
sepa oma 14 häält.
Lõpliku otsuse teed mä
lestussamba piis', ita miic komitee,
Pildil paremal arkst
tckt Lüüsi, pahemal
kujur Naud'.ma ka

ree.'' iiiaawa kraami uhtunud,. mille iiigamus
kuni o'.f;ht. ?littd esimene
ja:Ms ühte niisugusesse auku sa auto paiskus

prantslaste korraldada. Wiimasle rcadcte järgi
näib aga prantslastel ebaõnnestnwa: nende kor
raldamine, sest nad tahtsid wöistlnsi edasi lukam
bilissmvele Pariisi maailmanäituse pärast.

lega ei saa mingil tingknlnscj nõustuda aga

põhjamaade maadlejad, eriti soomlased ja ees:lased, kcl teatawasn raskejõustiku harrastann.
scS snivel on waheaeg. Mõlemad höimnrahwaSt

ntaadluvliidnd ou teatanud, ci nemad ci wõ:a
osa, kui wõistlnscd korraldatakse hilissnwcl. Edasid

lükkamist ei poolda ka Rahivnswaheliic Maad
lnSliidn esitn. sooml. W. SmedS.

Nüüd on kuulda, er Euroopa csiwöistlujcd
antakse korraldada Rootsile ja need peetakse
Stolholmis. Eesli iciinkohalt oleks see muudatus
aina Krwitataw.

Mõne reaga spordimaailmast
?elgia-Hollandi jalgpallimaawõistlus püha

oäewal Aütmerpenis lõppes Belgia wõidnga

Belgia wõnt.eb Saksaga 20. aprillil.
Ungari TshehhoslowaMa maadluswöiftlus

lõppes riihapäemal ungarlaste wöjduga õ:2.
Zärjekorralt oli icc IlmariwuisNns«riincigiuh maade wahe.,

Tlümpia põksituruiiri raskekaalu wöitja Rnnge

übes Taani Mäikeies linnak: üs endile
Taani - nicrftrtlc Peter lörgenseile. Sakslane
tearel eu ciftic- ebaõige olinid.

Põhja-RootsiS veeti vühapäewal tveel W koi
iuusalvõistlnsi. kus kabeks kangeks ivastaicks olid

soomlane Pekka Niemi ia rootslane olümvia
ioõitja Erik LarSson. Toomlane wõins 1:4V.ll,

knna Larsfon oli teine ja ta aeg oli 1:49 33.
Une maailmarekordi 7 miili käimises püstitas

joo!-) magajiwiljale neis w aidad es. kuZ magasit
wec! peetakse. Nii on Maua<Otspääl kaerte sa
reie uoudmiite suurem kui seda rahuldada suude
ratse, kuna odra- ja rukkilacuajard qn wähem.

Pärnust
Lepingute sõlmimine „E n d l a ' teal
ris on näitlejatega suuremalt jaolt teostatud.
Tulewal hooajal jääb „Endla" ilma prl. Hilda

Kokku ott esitatud 103 sooivialvaldust magasilae -

ittt kohta. Ka Pardlas cu maoastmilja nõttdmine

inglase onta.

Detroidis kohnnid jälle clnfttticltfcb tenin''?-

Tooperist, kes aiiib Tallinna Töölisteatri teenis

tuSse. Teised näitlejad jääwap tõik lohale. Li

saks kohalejääjaile palgatakse weel kaks uut näit
lejat.

Tuletõrje jäi juhtideta. Pühaväemal treti

Pärnus tuletõrje aastapcakoosolckut. kns finin

tart arnanne ja eelarwe. walim,seft
ei utlnud midaüi hoolimaia mitmekord
iercft katseramisrcst. sest kandidaadid ci
saannd waialitkn hää.tecnamnst.

Zarwamaalt

läinud aasia kulude-tulttde aruanne locu-nt

Peod registreeritakse nüüd wallawatitsnstcS.

ruie*. 1936. a. tegcwus on andnud pnhaslasn

lõbrr::'rn:ak'u ipõnnise kord. mille olulisemaks

2.292,35 krooni. Panga tzoitrnnnmad on tõusnud
e.azta jookju.l *23 tuhande kr. Mõrra. Kahjudel*
katnud laene ott laekunud 476!) kr. ümber. ,Et
panga seisukord tublisti paranenud ott ja pauk
terlvcnemise reed sammub. ot'usla:i tõsta amet
uikkude palku, tuis setti olid Ivaga wäikesed. 1566
krooni aseme! wõeti ametnikkude palkadeks celar
tõesse 2.366 kr. Olõukogu ja rewisjontkomisioui
lastideks wöeti senite 276 kr. asemel eelartvesie

366 kr. Juhamsliikmete palkadeks jäi endist, t
756 kr. Panga juhatus ja nõukogu ostis hiljun.

l. adr. vaud? länvamoa. kehtima nn-

pünklüs see, er nilildiest alates viduiid iaab rcgin
reerida ka Irallamalirmõres, kuna seni ice !nlns

loinnlda ainul: maa!raliisn'es. Muudatus on

n'.õ:ls. pidude korraldajale s.\liide hutpides.. 2cut

Kv:;srit.v;uc!m nmäraks talva lisn Id nron.
pa.ismere' btnnasj. nnndieü alates maksnsratakie
aga pidud maksuga 12—no pronendini pääsme: e
binnaü.

Virumaalt
R«?w er e— Wösu wa h cle ..eks
press omnibn s". Nubisena suwitajiucte

Otepääle Tarm tänama! e 2800 kr. eest maja pr
kruitdi. Selle santmit liiris peakoosolek heaks.
Volitus tuaia ostmiseks oli panga juhatusele ja
nõukogule autud juba 1933. a. peakoosolekul.

uibnselliml reisijatele eriline ..ekspress-omnidu«"
m,s wahepcalsete peatusteta reisijaid wiib ia toob

ke ja jtihatnsse Juhan Tinnisre. Laenuprotsendi
alattdamist peeti jartvilikuks. Pangal on ltiknicid

paa,cwad ainult need sõitjad, kes Rakwere- ln
nastawad pileti «ösule. t»„a aqa waheiaamadc

Nõukogusse walüi tagasi litl. Sutf ja W. W?s

372. kelledest ZOO ümber koosolekul oli.

awatahe suwitusho-ajaks Rakwere—Wõtn »m

httuait jnwltuskohta ia tagasi. ..Ekgprcssilr"

mahamtneiad pcawad sõitma teise bussiga.

Kaitseliitlased wormi. Kaitseliidu Otepää

kompanii peakoosolek otsustas meestele wormirii
ded mureticda. mille hinna igaüks aasta jooksul
kompaniile tagasi maliab. Kompaniis jithatuss'
matili Herbert Nittk tagasi ja .Juhan Tanniste J.
Vaheri asemele.

mand

Käsitöönäitus naisseltsis. Otepää ?!aisseltiil
lõppes kangakudumise knrsus. mis kestis poolteist

> t rif£:t.;ia >%f 11'x;:crUI!d nähti eile '.Kärkna jaama

«'.ell la-air mesi üte. trnubi kohalt ou maan

suureneb ja on loota, et noorte kaasatõmbami

mängijad Perrv ia Tildcn. 2cckord wöitis Por
ri? 3:4, 6:4 ja 6:4.

1.3.873,10 kr. jnurilses ja eelarwe. 1.3.000 kr. suu

da ci iibe ca.a teile • ka

v Marutaud Mäksal. • Pühapäolval Mäksa Malr
las Kaagmere asunduses' „Käppa" talu-koer hai
kas ilmutama marutaudi tunnuseid..- Kahtlane
'koer hukati omaniku poolt.
Ha>b weji kahjustab wõid. Mäksa piimatali-

Spordi Keskliidu Noorte Osakonnaga.
Akadeemilise Spordiklubi liikmeskonna pere

li. finaalis iuleb mäng ?ISK ja Tallinna

Otepää ühispank tõstis ametnikkude palku.
Otepää Ühispanga peakoosolekul loõen panga

luo..pidamise. sl mu5
det. lõplikku otsust an

sattudes wõiwad' jalaluu murda. 'Selle lruubi
pärandamist-ou Miin aastat nõutud.

A. Kalamees. Peamiseks sihiks seati kooStöõ

rootslane Mikadlsion endine rekord oli

mine kcwadpäikesc^.

innn.id rc:!d liiak? ka. (mõuel.-

tzun.rtns, mis oleks wõinud õige raskeks -kujune
j}n. LÜm:ra*nd koha! maantee! ou kiwünutp, mis
aga lniuu.und ja praeguse suurMee ajal jookseb

Noorte osafond kutsutakse ellu
Akadeemiline Spordiklubi tahab hoolsamalt

klubi. Niiiid ott Va za ja Pärnu ringkonna

kaw, kuna reetee »» toeel üsna korralik ja p»äl
jadel patsud hanged. Noortele teed lõbu snusata

du'e ülesandel.

kuna tvuubi-v uu ampaini,- kus hobused - ieila sisse

Warssatvis.

KaS Euroopa maadlusestwpist
lased Rootsile?
Prantslastega ei saa Põhjamaad rahul olla
Euroopa maadluswõistluicd on tänawn

nawune lnmerohkus Otepääl on eriti silmotor

v.'is usjr,. ..kmhärllakdv. ret; ktimipriad. Linn?

Z.!'>. midit''juhtis H.' Hmumlk. Tckrttlst iapastsõidul

Tartu käsipalli taset arwesse wötteS wõiks
Tartu kasipattinaiskonnal head wäljawaatcd olla

Lätlased alustawad jalgpalli
hooaega

Otepäält
Otepääl s u u.s a tata k s e w eel ai. Tii

Hitimoitibc }a omama5
litsuste esindajad Wõr
ru püstitada karva tss talva Wabadltssõjas
lau.qeuute mälestus
monumendi asj-us.
Tecpuhuks oli tulnud
Wõrxil fujitr Halliste
kunstnikkude keskkoou

sõidukitele hädaohtlik ia eeskätt Meel hobustele,

riikide wõrkpalliwöistlused naiskondadele. Eestiu
on ainsama naiskonnana üle? antud Akadeemilise
Spordiklubi naiskond, kes esindab linnawõiftlustel
Tartut.

sega noorte spordihnwi suureneb.

elaw.

Neil päewil kutsuti
nõupidamisele Wõru
„Kaudlc" mitmesse

Mette langes. Kohale juhtus „A. Le lsogi" õlle
meoauto, mille abil awarist maanteele tagasi
tõmmati. Dkimetatnd koht on pimedas kõigile

ASK naiskond esindab Tartut Warssawis
Warssawis algalvad selle kuu lõpul Balti

Täuawn suwuel hooajal tuleks erilist tähele-

ÜTNn toabel. mis peetakse Tartus »IL. aprillil.

Kumb neist monumendiks Wõrru?

ninani eelt Meega täidetud kraawi küljeli, fusjutv
res osa koormaks olemast kaupmeeste f raa liti it

Pariisi mängudeks.

rõhku panna noorte kaSivatusele, selleks ellu- küt

WZistlustest wõtnd osa Malga. Puka, R.estn.
Tstrgulstma ja wäljaspool wõistlnst ka Tartumaa

ja kuldnokad olid juba ammn miilsas. Hüüd on tl

Kiure; }

eelolewaks hooajaks. Sume kes
kel algab ka käsipattimecsk-nna ettcwalmtstu:

sudcf noorte-osakonna. Noorte juhiks ia hoolda
jaks waliti ülikooli kehalise kaswatuse õppejõud

kanda. Akadeemiline Spordiklubi on asunud

tikiüsteemid ja.töötaw- naine",. ~Maa naistööliie
kaitse jüiulitnse korral". ..Naisiööline klaasiwab

f Linaniiistri'„d ja kiinita jad wäljas.. Ikõrkeied

" -V nainaitrikfe' ou nähtud l.mdkmas juba ka
C iciviü ümbruses. .
, Veest lO«iknd. tee njaZ auto kraawi. Csuias
'tä.nval tl. 4 -l."> suhtus Tartu—Wiljandi maauÄannlda 'ivakla pitres./?a. :fm-iik Kawilda
faallaft. 'mvri olema X "utku meoautoaa nr. ?

Akadeemiline Spordiklubi lõpetab äsja käsi

eeltöödele, et igalt Üliõpilaselt maetakse seadnsli

Lipp (W.); poolraskek. 1} Preis (P,), 2} Maala
Rcvini.

Ringi ümber kodumaa

'tati Tartumaa ftcunnnccHc üitiiuic ajutine j«*

wäarikalt esindatud.

wõitmatud, mille eest tuleb ka edaspidi hoolt

loobunud ' Asadectuilisel? Spordiklubile.
Seega pääies lotimanx. ringlotmamõisrlnste siuaa

Tartumaalt
Tftr t n m itn kaupmehed organ! s teri! ivad. tiitt aega tagasi moodns

tennis.

öpilassportlased ühte spordiorganisatsiooni. Sel
liirl musil oleks kergem ja otstarbekam cttewal
mistusi ja eeltöid teha.

gaard lTaani). ..Terwist sstihinstaw töö ja töötaw

naine" Georg ette Ciselet lßelgia). „Rahwas
Et saavutada mugavust elutoas, ci ole tarvis muretseda kalleid mööbleid. Teatav mu
gavus on saavutatav päris lihtsate abinõu dega. Katame tavalised kõvad pingid ja
-toolid nende kujule vastavate patjadega. Et padjad ära ei nihkuks, seome nad nur
kadelt mööbli, külge. Kui tahame rõhku panna toa sisustuse ühtlusele, valime padja
riidv seesugusena, et ta oleks sarnane või kooskõlas aknaeesriietega, vaibaga jne.

laösportlased rohkearwuliie meeskonnaga. Eeskätt
peaksid esindatud olenia kergejõustik, käsipall j»

sugupoolele ühesugused.

naisel. Need seadused hõlinawad ainult intelligent

Mugawust lihtsate abinõudega

Balti riikide üliõpilasmängudele Kaunases.
Pariisi olümpia ettcwalmistusclc tuleb asuda
kohe. Teal peawad esindatud olema Eesti ütiõpi

insc ühisuse aaStapcakoosoleknl waliti wan,p'e
särqi wälialaugeuud juhatuse liige ?l. Loopere
tagasi. 1!>37. a. celarwe kinnitati tasakaalus
lti.ooo kr. suuruses ja möödunud aasta anraun'
12.221,ü0 kr. suunises, kusjuures eelarwelijest
üle t äägist MO.-10 kr. orsustati <I2,W ir'o proij.i

arwatä taaataarakapimiiis. kr. allweclaetvas
tiku sihtkapiialile ja ülejääk 222.13 kr. au cuakaju

äri osakapitali pcair. iihiugtil oli määduuua

aaseal 127 piintatoojar. neist 31 tiiger. Wõi hea
dus air kannatanud tuudnwalt halwa wee tõtru,
mispärast wõi st au saadud ka odawamat hinda.

Tormiiooks mnganwiljale. Kuna põllumees
;cl tiiuawu iiulta wähe, siis on lekkinud tormi-

kuud. Kursustel waliuiötatnd esemete näitus on
pühapäewal ja csptaspäewal, urida külastas ligi
100 inimest.

Petserist
Aianduse kursused. Perseri aiaudus-mesiuduje

seltsi 2.-4 aprillini liuna i.

See sünnib Setumaal
«•olitegelonc nõuab eneselt 5-sendilist trah
kviraha sundnõude korras

Uhe kooli hoolekogu poolt saadlls Mere
mäewallawalitmselc teadaanne. milles pa
wtak,e satna walla Härma küla kodanikult
-..eakolt admiuistratiiwkorras 'sisse
**s!. .*/ma Pauli koolist wabaudauuita
votMsel puudunlise eest määratud trahwi
r. l) ulu. Petserimaal ou juhtunud wareiutrahwimmmasid tuleb wal

algkooli ruumes aiandusknrsnsed. kus tänsan

ai Hc=tc kasseerida, kuid seekordne julms ou

aknuticid küsimusi koduaia korrastamise sa tulu
tnie tõstmiseks kelvädiscl hooajal, koduütubruje

crakordue seetõttu, et sama 3tepciit Maks.
niie wastt, nõudntiui' pööratud, ou i" kooli

kaunistamisest ja töödest. Loenguis

kõrwal sooritan ka praktilisi toid. Lektorit-eks

olid kcikkooli õppejõud Mätlik. Pc:scn põllu

töökooli õppejõud pr. E. Telja, Petserimaa aiau
dnse konsulem J Huur ja instruktor Bõstrow.'

hoolekogu esimees ja iü teada audele alla kir

mtanud. et temalt 'ee lumma. ieuti ad
miuistratülvkorras sisie nõutaks Z. M. ou
nl)tlaft ka walla rcwisjonikomisjonj liige.

.>r Ti 9S -

Kristalli, kelli, ehteid ja lauahõbeda
ostate kõige odavamini ikka
V. Tiido kullasepa ärist
Tartu, Aleksandri 6
Moodsaim kaup. Suurim valik.

Zaxtw turg
<Sc«<, weise- ja lambaliha hinb ?kw«net

Lihatnrnl on wiimastc nädalate sees sea.,

Tartu teated
Admiral Richmondi
loengud kell 7 õhtul
Prof. adnnral sir Hcrbort Rickpnondi
loengud ülikoolis toinnnvad täna ja homme
kell 7 õhtul, mitte kell 17, nagn kutsetel eksi

lonibel on teatatud. ' •
Lngnpeetaw Briti m c Lendus ajalool äne
kõneleb täna ülikooli anlas. ..teemal „Merc
mägi tegurina Inglise kolonisatsioonis ja
18. sajandil". Homsel loengul käsitab ta
..Inglise mercpoliitikat Baltikumis 17. ja
18. sajandil." ' '
Mõlemad loengud on ingliskeelsed jpcojD
wott neist tziõimaldatnd niihästi ?(kadecmi
lise ÄngloEesti !°lhingu liikmeile fui kõigile-'

Saksamaale foowitakse eesti
etnograafilisi esemeid Berliinis asum ..Miisenm Dr Böller
luude" on (icc-.it Rahwa Muuseumi boole
pöördunud ettepanekuga, saata nell< 'jpahc

tiiseks kogu e.sti ctuograafilisi esemeid.

ÄastutasnkS lubatakse 'anda kogu eksootilisi

esemeid, milliseid senini meil"õieti' Mähe...
Meie poolt ollakse ett panekuga nõus, • cm
koostatud juba asjade nimekiri' ja saade
takse neil päcwil nhes cjenretc päetoahilti'
dga Berliini. 3calt soodsa sa
abunnsc-l woib wahctns toimuda. '
Majaomanikkude meeleolukas
teeõhtu .
Tartu PkajaonraltNudc Ühing. korräldsts Ma
lewa runntes komsert-tecõhlii, millest wõttis osä

saalitäis rah/imst. chtu turns fitlunurauufiui

11a esimees ?l. Nawi, andes sõna ühingu esinie

>e!e £• Allikute; ife* lerwitas. kokkntulnikd vl-ijf?
meid ja toonitas majaomanikkude.kokkuhoidmise
maiadust.

- Konisiriosas < sines- . jnHflefo

ii\ Kruuda ja solistid majaomanikndc perest. Tee
õhtu lõvpes mnisnga tu etSrjc orkestri saatel.

Kursused ametiühingute tege*
lastele
stsisii töökiic töö ja terwiie kaitseks on Mii

nmsil ajal an>ud nii mitmedki uued seadused.
Suuremale omlc lööiskonuast on nad aga siin
"tiselt luudmaiud. Ct selgitada antud seaduste

. . Poolaga.
.

nalou «Poolaga üliöpisaspraklikantide wahe
tus. Meilt ,on soowi-Poolasse minekuks
awaldamld' tafs- arstiteadlast ja üks majan
dusteadlane, peale selle wcet mitmed Tallin
na tehnikum i üliõpilased. Poolast tuleb

öi,»s" ja Nigol Audrcscn
ajalugu". '

Eesti wiiullkuustnikud jõudsid
Brüsselist tagasi
Zelia ja Hubert Aumere annawad esmas

Esinasp. ja lcisip. makseti tapetud sigadest
75—88 senti, kg, tuna keegi lihapocpidaja ühest
Paremini nuumatud seast tcisip maksis koguni

yäelvql „W«nemuses" kontserdi

müügil mõned üksiknd ja nendest maksen 55—70

Eile jõudsid Brüsselist tagasi 5 Eesti
wiiulikuustnikku, kes wõtsid osa ülemaailm
sest noort? - wiiulikuustnikkude wõisttuscst.
Eestlaste hulgas punktide järgi esikohtadele

n^ilö.sa>tua apw üliõpilasi', kes kuululvad ka

tulnud Zelia ja Hubert Aumere (Anton)
esimwäd ssmaspäcwal „Wkmeruuijes" kont

wäskawatesse teaduskondadesse. PvMkan
did wiibiwad-walisntaal.umbes kaks luud. serdüsa'' Kontserdil kunstnikud esitawad pea
Ryotfi uliõpiläfed Külastawad
ntiselpMnnt helitöid, mis neil tuli. mängida
Brüsseli wõistlustel
Eestit '
Majaomanikkude turbaring
klliõpiläskonna mälistoimkonnalc on saa-'
tellis turbapressi
buund Rogtsi .üljõpilÄskonnalt teade, et
iiiuni algul külastab Eestit suurem rootsi
Eile õhtul pidas Tartu Majaomanikkude
üliõpilaste.-cksknr fio ou. Roots! sl cd külasta
Ühingu Turbaringi juhatus koosolekut, kus
wad' paale' Eesti ka- Lätit ja'Leedut. Tiin
pcatnwäd roötsläscd neli päewd, tntwüdes otsustati tellida turbaprcss Krulli tehastest.
Tartu,. Petscri, Narwä ja Haapsaluga. Tar Tuleuxil nädalal asub kokku Turbaringi Pea
tus soownogd- rootslased tntwndä ka lttctc koosolek, kus tuleb kinnitamisele cclarwc ja

põhjustanud halwad teeolud.

laskond snwczvahcaja tottn täiel ntääial ci
saa wastn 'tnlta. • - • Ävs antobnste garaazh Filo
stwfi fa Riia tanawa nurgale

natoa nurgal asetscio majade plokk. Praegu

snlatamala rasw kuni 120 s. ja sea peadjalad 50
liha 60—80 s. sa wasikaliha 28—15 s. kg.
Kalaturul maksid hawid 35—50 s.. ahwenad
7—30 j., äsliknk 20 s., latikad 25—65 s.. wärskcd
silgnd 28'—AO s., säinad' 20—25' j., lutsud 35—10
|. jne. kg.
Wiljaturgu hakkab kaern wähe rohkem müü
gile tulema, mille münti hind. mis pühade-eclscil
nädalail oli wordlemisi kõrge, näita? wäikest lan
gnst. Kuna pühade-eel makseti kacrawakast kuni
5 krooni, ei tahetud täna üle 1.80 kr. makia. Üldse

ta? Löõrumaal.

Peeter Kirk, põllumees ia omawali'sn'>>
tegelane, sünd. 7. aprillil 1834. aaötal Aruta

müüdi seda 00—02 s. 400 g. Talnwõi 10» g hind

Lühidalt
Tartu Linnateenijate Ühingu juhatus ja

maksis 70—75 s. sa cksportwõj 78—80 i. 100 g.

eelse hinnaga.

Aed- ia juurwiljaturnl walgcid kartuleid oli
silmapaistwalt rohkesti müügil ja kõikus nende
wakahind 1,50—1,70 kr. ümber. Peakapsad 25 s.
kg, hapukapsad 15—25 s. liiter ja porgandid 6

Kolmas maksude sissenõudja ametisse

Söwalwe apteekides
HöT wa?tu k 0 lmapäe w a on alvatud

uid prl. E. Silla juhatusel. Peale selle esines

järgmised apteegid: J. Lill. Narwa t. 26, H. Sii

ind lauakatmise sa toitude formeerimise näitusel

Heinaturule oli kaupa maalt wcidi rohkem
Mis puutub turu nldpildissc, kiis näitas see.

?lwaloeg toimub 7. apr. kell 6 õ. töölisniaja

väeni ja kelwneg

mitmcsllgitstc küsimuste teostamiseks.

Lossi tn. 1, Ameerika kummi

iotolaboranti

tööstus. '

vajal. kindlad soovitused töö*

. Ostetakse
oskute ja korralikkuse kohta
ning kutsetunnistuse oma kes võimeline ka raamatuid
mine. Teat.: Fotoäri Joh. pidama. Palk 45-<—so kr% Aa<j
'J ricletdt. Rakvere. Lhi tn. 17 resS: F. Vähmar, Kadila ag»
Tarvis õpilast
jootfupoisst
suurema kasvuga ja kes reh
kendust tunneb.-Soovitav, kes

ennem liha alal töötanud.
Nutti lihaäri, Kroonuaia 3.

toaklnga
töö peale

poissi

StStsepo
Cöeotnft

takse kasesösi. *

«

Ohe hohuse .

Kaless
müüa- Täiesti korras, Tea
teid saab Ambla koguduse
õpetajalt.

Vajan

Soovin osta kinnisvara

Otsitakse

kauba pakkumiseks. Läbirää
kimisele, tulla Riia tn. 58.

Müüa vähetarvitatud

MUMitt

Uueturu- 18, autotöökotta.

agente

•»

linna maja vpk maakoha kin

nisvarale. Teat. «Post." rmt
kpl. «Obligatsioon 927".. . .
;> >

t

Patent teljed. Mahub 4 sõit
jat H- kutsar. Järele küsida:
M. Ostrov, Sangaste kiri

kuni., Lauküla p.-ag.

Odawasti müüa

2-3 M nm

maia

I Vajatakse
line laen olla. Pakkum. saata
j kingsepa
«Post." rmtkpl. märgusõna
I õpilast ja käealust. Kastani «Maja aiaga 18" all.
I [Vi~z
Soovin osta

WWW
vanemat abielupaari tarvis

Kalevi 50-1. Kella 6—B õht. .

seimerit
Teateid saata Võru

Märgusõna Ar\
Aujus -1- usaldus ' 2
Alaline koht 1
Aianduskrunt 1

Ametiskäija 3
Eesti keel I
Helisev vaikus 1
Hea juhus 826 6
Juhataja 1
Ilus maja 894 <7-

möbleeritud tuba,

tutwust

rendile anda. Head põllud ja

kultuurheinam. Raekoja t.
56—8.

Hästi hoitud
tiibMaver
f-ma Becker. müüa võõral
arvel. Gildi 7—2.

linnamaja I oblig. vastu.
mõttes. Van. 35—55 a. Kir Teat. ~Post." rmtkpl. „Laen
jad „Post." rmtkpl. „L6bus 8909" all.

üürnikule ära anda. Hind 25
kr. Soovik, ka keeduvõima
lus. Küsida Jõgi moeärist,

Kaks koosnevat erasisse

käiguga möbleeritud

Majateenija 5
Maja ia viljapuuaed 5

ära anda. Kindral Põdra

Manufakturist 3
Naisametnik ' 3 .

anda

toiduainete ja
piimakauplus
ühes kaubaga. Pakkum. „Pos
tim." rmtkpl. ..Elumuutus I".

Araköhi.

pooleterale anda, I'artu lahe

Talu

Saaga .-2 •
Sularahas 10 12.000 2
lelliskivi 1
Tubli õpilane 0 ,
'|Os.'tno 1

24—1.

Vahepeal seisnud

telliikifltßMii
on anda rendile
tellis kl v! meistrile, kes

selle tööstuse seaks töökorda
ja põletaks selles omal arvel

telliskive Utes anda „Posti*
mehe" imtkpl. «Telliskivi*
tööstus" all.

Mõisakülas
rflOrtd «POSI IM EHE"
üksiknumbreid võtavad telli
misi ja kuulo tust vutu
EP. SAAVA

laaval
võtab ..POSTIMEHE* telli
misi ja kuulutusi vastu *- u
lAKOB KüTT.

>endile unda Kuigatsi v
(Reinukese laim. Läbirääk.ua
Pukas Rein Andersoniga.

dal. Teateid saab Roosi s—l,
11 uks, kella 10 —l2 ja 4—5.

läiiT

Palgid 1

Kuudi 28 1

Talu
pooleterale anda. Uderna v.,

rendile anda. Põldu 75 rvkm.

Peale selle heina- ja karja
Viru t. Kaupa tehakse koha- maa. Teat. saab Alatskivi
Pöörandelt.

Noor "WV
linnukoer
on tulnud, valge-muäta kirja.

Omanik võib kätte saada
Võru 60—4.

(Jniietu ema 1
10 I

10 aastat sel alal 1
77 1
814 2
832 2
8012 1
8719 1

Kirjad hoitakse alal ük

kuu arvates saabumise päe

Pudukauplus

tutwust
kirjutagu; Põltsamaa, pk. 3J.

Maanoormees 32 1

Korralik
möbl. tuba

edasi anda vähese kaubaga,
3 tuba 'ja köök üiirilc anda | iihes
elukorteriga. Teat. ~Posi
Riia län". §3. l.aHem. teateid
~Odav üür".
123—9..; O. Zmimc.rrnanrfi ärist," Suur i timche" rmtkpl.
If
Kriis'. )
.durg nr. 4. , '

sed ja teenijad, kes soovivad
abielu või teenistuse mõttes

Korralik maja £856 1 rendile anda. Rannu v.. Koop
Korralik maja 2 Kord ja töötahe . 1\ si k., Rake t., I. Mets.
Kümnik -j- 500 1
Korralik maja müüa 2
Talu

üürile anda. Tiigi tn. 25/2,
II kord.

(Pepleri) 6, hoovis.

dega! ? Kõik peretütred, le

Elumuutmise tõttu edasi

Korralik 3333 1

tuba

sti Mii
üürile anda. Vallikraavi tän.

Siin» vanapoiss kinnisvara

Suur puuvilja-, marja- ja
AraUSHI soovitame köha juurvilja
Isikut. 592.422 3 - " vastu
rinna- ja kopsuhaiguste
Keemiline 3'.
aed
puhul. Piit ainult „punase
Kasulaps I*..
»nkruf|n".
Valmistaja
«Me
välja
rentida.
Sünnis aedni
Kauplus 8012 1 '. 1 ; di kori, Tallinn.
kule ja mesipuude pidami
Kevade lootus 2'
seks. Sealsamas müüa ka
Kauaaegne praktika 1
tühjad mesipuud. Teat. saab
Kindel koht 875 5
Poe tn. 6. E. Puijat.
Kohasoovija .1
«mli
Korras veski 2 : -

südäjinnas, korralikule aasta

ari väga käidavas kohas ära
anda-. Kirj. ..Postimehe" rmt
kpl. ..Koloniaal" all.

Korter

3500 kr.

Intelligent töö õud 8707 3

toiduainete-

aiaga. Majal võib ka pikaaja

Laenu soovitakse

proua 916".

ametiskäijale ühes te'eluni ja
vannitoa tarvitamisega kohe

moodsad voodid, riidekapid,
Haritud preili või härra,., ' Ostame piiramatul * arvul puhvetid jne. soodsatel niak Ära anda käidavas kohas
kes laenab 250.500 kr., saab
sutingimustel. Valmistatakse ' suured
kuuse- ja
kindlapalgalise
teHimistel kõiksugu inööh
leid. Pikk tän. 3° <*v«<« •-«
männipropse
koha
Kahekordne
Pakkum. „Post." rmtkpl. 2 tollist ja jämedamaid. Vas
„Koht 250" all.
tuvõtmin4 l'> igas? raudteejaa
mas. Teat. „Postim." rmtkpl.
pttUM
Vajan kestva töö peale
«Propsid 926".
aia ja kõrvalhOu..vLvs«i, i*.
lj." "müüa. 'Kirjad' „Postinr,"
tislerit
Soovin osta kohe vähemat' rmtkpl. ~925" all.
Koloniaat
Mööblitööstus, Lossi 10.

truu 917".

- linna ligidal jõukale isikule

jõukamate härradega abielu

kirjad

Aleksandri tn. 1.

gg

li ii

kes aitaks kaasa. Seerimine anda. Talu suurus 145 R.
iniseks, sümpaatse südamega
vkm., sellest põldu 100 R.
I poisslast.
vkm. Läbi rääkida 10. ja 11.
[ Kirj. „Post," rmtkpl. „Väga apr.
Tartus, Lille tn. 17—8.

Meeldiva välimusega, süm
kl. N-st kuni täna kells paatne, vaba proua soovib
U-ni saabunud

Suur, soe, päikeseküllane,

hemate teadete saamiseks pa

lIIOURIiHi

> vesi. elekter soovikuna!
remont. Järele pärida. koja
.Postimehe" kuulutuste,
mehe käest, Holmi t. 3, hoo peale eelmisest tööpäevas!
vis.

erašissekäiguga, väga hästi

vorstitegijat
tööoskuse tunnistustega. Lä

võj teatada ~Postimehe" rmt
kpl. ..Maale".

üürile anda Raekoja tiin. 9,

() tuba, suur eestuba ja köök.

: \ -sf*

Vajatakse maale

lun pöörata Peetri tn. 28-~5

tutwust
abielu mõttes naisterahvaga,

plats, ajalehe kioskist.

kes meierei tööd tunneb. Kir naismaptli tööle tarvis.» Tähe
jad ~Postimehe" rmtkpl. „Va '.tn. .96-—l. Sealsamas oste

ba koht". .

Wasiutaw toimetaja: Jaan Ritsberz.
leb: Prof. A. Tammekann: ..Eesli vinnachi
iine üldjooni. 2.". Ametlikus osM: JpoksnM
; orJiB*
' Juhatus.
Haruldaselt ilus, sihvakat • Tartumaal, Kkepf v, Lu
kasvu sdštrasilmne nooristeks
sianna —*»•-- •
r ÄMM tala

Korter

äia anda. Soovikoiral köö
giga. Järele küsida Barklai

, Meiereisse vajatakse

Juhatus

2i> Aia tn. 46, Geoloogia auditooriumis. Kõne

soovib

Vajatakse

MeJjsiveski

Kõikide liikmete oiamõttii. paluh^

-

WWW

tarvis;. Meltsjyeski 84-ä~2. .

Kaitfemalewa teated
WabadbSriSti vendade malevkonna naiSko
dn'aitse jaoskonna aastapcakoosolek pcciakse 8.
aprill il 19J7. a. kell 11). 30 malcinkonna ruumes.

Tetlamatsiooue ungari .'unletistcü.
Loodusuurijate Zcltsi koosolek 8. aprilli, kell

Roosi' tän. 24-a, aianduses.

Naistcrahv. pehme tallaga

leinama
abikaasa lastega. Kadunu oli äõ a.
wana.

« -Zk tftr-f* ' = Vii.1-/ iiMi

sõnnikut
2kolje tarvis. Küsida Tartut

fjairtrjcl akttielt 6. aprillil oma Tobus Räpinas,
nt? ta oli kauemat aega apteekriks. Teda jäid

õhtu. Rciercerib llugari stipendiaat A. Rlja
duvszku: Jlngcnm ja ungari üliõvilaKclnst".

hobuse

Vdjalakse kohe

Lemateateid
. Eugen Tarto suri südamerikke ta

Kõnesid ja koosolekuid

Vajatakse, kph.e vilunud

I Tööpakkumised I

seade kell 7 õ. sama-?.

Eesti Üliõpilaste KarSknsulieudnH bi. Adolfi
täu. 18—1, korraldab kolinapäewal kl. 21 hnwi

tegutseb ühingu juures wcd korraldam toimkond

. ühingu jubanisie tivatstiKvmpjls. A. Läte,
, Värsket-." -' -

Tarin Raisianln Teltsi harjntnS W 6. skp.
fcfl S õ. T. T. G. ruumes Riia mu. Õäale

Pauluse kog. l. pihtk. .Kesknädalal, 7. aprill'.!

J. Tarap, R. €dc ja pr. (5. ?ludowa. Peale selle

sissitMekuid 110 kr. 83 wäljaminekuid 81 kr.
25 i. 'Eclartve wõcti ivastu 35 kr. suuruses,

tähelepanu.

kell '2B õhtul piiblitnnd kirikus.
Ncljapäewal kell j/j>9 õhtu! noorie-piibliiund
kanlieleis kõik noored teretulnud.
Leeriõpetus algab 26. augustil.
õ. H. Haamer.
Metodisti kirik. Ncljapäewal. 8. avr. kel! 7.30
õhtul piib.ihmd. Rooma raamatu iile.

ühingu kassa-aruandx järgi on ühingul olnud

saalis. Filosoofi täu. 11. FärgtMssi loengntb

..Phaeton" sJagz).

teos, mis peaks määrima kogu haritud Publiku

Kiriklikke teateid

mcr. Kindral Põdra t. V ja linna apteek raekojas.

oma 'oätjäpanekuicga.

odawahinna-ine rahmaetendus <20—60 s.)
..Karu läheb meelõksu".
Reljap., 8. apr. kl. 8 õ. 2. karda H. Raudsepa
mis näidend
..Lipud tormis".
Reedel, 9. apr. kell 8 ö. lviimast korda odatva»
hinnalise rahmaetenduscua (20—60 s.)

salatid 5 s. pea sa warsked kitrgid kuni 3 kr. tükk.

ettenähtud.

üaing Kr.-Noome Naiste ühingu poolt korralda

kesknädalal. 7. ftbrifltl kl. S. õ. 10. korda

spinatid 15 s. kimp. rabarberid 25—50 s. kimp,

et maalt limmpääs wankritega on teede lahtikae
wamise järele mmittinud hõlpsamaks, nii et juba
isegi kangematest mctsanurkadcst inimesi tnrnl
kanbitscmps leidus, -üldse on ainete pakkumine
muutumas kiiviti elawamaks.

andeid taim. Kolmanda maksude sissenõudja
ametniku koht oli linna 1V37./38. a. eelarwcs

korral toorioitudc walmistamiic dcnionstratsioo

hooajaga. Tartus läheb eelolewa

rinzrcin tõttu meel ainult vaar korda.

Bs. kg. Värske aedwili: redised 10—20 kimp.

toodud. Timothcinad maksid endiselt 110 s. 16 kg.

suguste jiiurdetuluud ülesannete tagajärjes ujiMõrd suureks kaswanud .et kaks maksude sisse
nõudjat ametnikku ei ninda nendele asetatud üles

Tarin' T'amictoitlassi llhiugil kõne- sa- pka

millega awaneb odaw mõimaluZ laiematel hulla
dcl lunvuda selle üc-enroopaliick? tömbctiitifs
kujiinciva näidendi esimese eesti lamastuscga. Et
fee niff on ka ..Wanennnsc" hiilgelawastus sõna
lamastusre hulgas, sedg tõendad tema mängu
kordade arm, mis pealegi saammatnd ainsa, weel

paarilt odawamaks läinud, wõrrcldes Pühadc

Tartu linna ja maa Haridusnõnkogu koos
olek on reedel, 9. aprillil kell 5 pl. raekojas.

sissenõudja kohustetäiijaua. Rabauduöosakonna
oinawatitsujcmaksude sisicnõudjakc töö on mitme

koosolek peeti ära piidal'. Karskus.ridu ruumes.
riftinpit tcgeiuusi. an'l,indest selgub, ei ühing
onl-korraldanud möödunud aaral 9 kõner ja kahel

..RiSkamäe naised".

wo.l oli kanamune rohkesti ja neid müüdi enami
kus 10 s. paar. Teega on kanamunad 6—7 senti

Maarahwa punturnl tcibite hommikul aiunlt
üks koorem kasepuid ia nõuti sellest 7 krooni.

da Riciiard Kana. te* asuks aiuensse maksude

Taimetoitlaste tegewusest

odawahinnaline ralnvactcndu? (20—70 s.)

Kanamunade hind alaneb järjest. Tcisipäc

Möödunud liiumwaliisinc koosolekul orfn-stflti
kolmandaks innffubf sissenõudjaks nmctisic wäli

uilnis.

tTeate* ta mümiikm
„Wanemuise" teatev
Tcinv., 6. aprillil kell 8 õhtul 45. korda

gil märksa rohkem fui meie oma taluwõid ja
kõikus 03—07 s. ümber. Piimatalitustc wõi

liikmeid ivastu.

Koosoleku päcwakorras tnlew. arutuses uue kooli
wõrgnkawaga seoses .olcwad küsimused. Haridus
nõukogu koosolekust kutsutakse osawõrma ka köi
kide kckk- ja kursckolide jnharajaip ja gümn. dir.

ou suurema P'owo Huipi bensiinimootoriga om

tralla? Madsa talus.

Piimasaadusteturul naiias taluwõi hind wäi
kest tagasiminekilt. mis tingitud Peamiselt Pet
seri lvõi madalamast hinnast. Viimast oli müü

Haridusnõnkogu koosolek reedel

Marusiatnd' diiselnrootoritega, kuita üks omnidus

samu cl Noorhani, seltside ja kaitseliidu kege

lanc. sünd. 7. aprillil 1889. aa?tal Räpina mal

Rukis maksis 11—11,5 s. kg. rukkijahu 15—15,5
s,, uisu 22—25 s., uisupüül 30—12 j., odrad 14—
17 f. kg.

Mäe 10.

jooksul juurde si uut.. wastaloalt tingimustele
ehitamd omnibust. Kaks ehitatud omnilmst on

sünniväeiva.

kõikus tejsin kaeßm wakahinh 1,00—1.80 kr. ümber.

sekrcräriks W. Laanpcre, abilae.kuriks -2. Lcvson,

se omg töokoda au tol'uste parandamiseks ja tnlewilns uute nutolnröt-e sihilänsiscks. Praegu ka
sutati- omnibirssi scisukobana endist Postijaama
hooivi. kits omnibuscd pidid seisma õuel.
Lisaks senistel omnibustcle jõuad aprilli kuu

Tariuö.
Joosep Tultson, Tarni puu- ja rauatööä:use
masinate ma.mistamise ja parandamise töökoda
omanik, sünd. 7. aprillil ISÖ4. aadtal.
Liisa Perandi, kirjanik, sünd. 7. avrillil 1873.
aacaal Tarivast» lvallas viljandimaal.
Benjamin Martin, agronoom, sünd. 7. aprill
lil 1892. a. Wirumaa.'. Pühitseb homme

—O5 s. lg. Veiseliha ulaksis -10—70 s., lamba

majaisaks K. Bamberg ja propagandajuhiks B.

' alumisele korrale ehitatakse antobnste
garaassh. , ppolt seatakse seal , sis

Rudolf Lind. Tartu linna ja maakonna töö
börsi juhataja, sünd. 7. oprislil JÖ9O. aaötal

maksis sealiha 75—100 s. kg. scapekk lOO—120 s..

esim. nn 'Jv. Krnns sa laekuriks A. Möldri, ke>?
üvaliti peakoosoleku poolt. Teised juhatuse liik
ined jagaüd ametid järgmiselt: abicsnneheks
linna rahandusosakonna inh-ataja J. Klemmer,

asud nendes, hoonetes Podcekajcwi ja Ao. puu
tööstus. Sgmasse saajdaksc 'kaj wajaltkud konto
ririiumid.

sünd. 7. avrillil ISSS. aastal Läänemaal.

ja mvetild wasikad 22—35 s. kg. Väiksinüügil

gas ameteid

Nosentekg ja -Ko. poolt osteti neil-pärmil anio
bnsrc garaasist ehita iniseks Filosoõsi ja Aiiia'tä

Aleksander Weiderma, Tallinna
kommcriögümnaasiumi ja kaubaududkooli Mucfior,

s. kg. Veiseliha maksis snnrmüügil 85—50 s. kg

Tarin Linnateenijaie ühing» julminsc liik
meie wahel iagaii amcnd järgmiselt, ülnngu

Praegussi Tartu- omnibussil iimde- pidaja W--

Kom»cid fllnfiipAcifi

90 s. kg tcrtvikuna ostes. Tapeind lambaid oli

tegcwuskawa. Seni wõctakse turbaringi wccl

ükw-pikasvlnga, -inilsiscle soowilc aga üliöpi

ft'ii ja mõter taicmale. töö!is.ringkonnalc. selleks

korra.dali T. T. üb. siesktiit koöliswanematele,
anictiuhinguic juhatustele ja muudele asjast hu
miraind amerivhinglastesi. lühiajalised, kursused
kcnwusiga umliez 20 tundi.
Kobalik 3. jsk. tööinspektor A. Lill loeb, tee
mäl ..Töökaitse seadusid ja määrused"; _ Eesti
ü.dbaigckasnidc Liidu asjnjaja L. Johanson
„.<dziauskindlnsins"; adw. A. Jõeäär —. >.Töö

weise- sa lambaliha hind näidanud järjekordset
tõiim, kuna wasikaliha hind pühade järele on näi
dannd allnniincfm. pühahiudadc tõusu on osalt

wahetus

7
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POSTIMEES

vast. Kirjad antakse väi j,
kuulutuse kviitungi ettenaj

Suurturg S, telef. 4-00.
ssf Mootorialgrattaid Kõigile!
Jalgrattaid, vlrske totokaup. Raadi».

UrniseL

Miia tda. 49, tel* 1I»IT, Kttltusmaterial,
kaevutorud, virrtd.
<aHMBaHMnBaHHBBauHBHBaaaBBaBaaaaanaBH»n»e»HnM
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Lp„ põllumehed! Võimal

dage ausale ja karskele 26-a.

j

Superlosfaat, kaalisool, lämmastik väetised

maanoormehele

tMcesltslia
koht. Oman hea praktika ja

Õnnelu surma läbi lahkunud kohusetruud töölist

Põllutööriistad ja nende osad.
Põllutöömasinad.

tunnen kõik tööd, ~ mis talus

ette tulevad. Kirjad saata:
J. O. Katariina t. 6—3, Tartu.

I AlHPltl Kelli I

Jõusööt riiklik.
Aed- ja juurviljaseemned.

Vanem naister. palub

kohta
Oskab keeta, armastab lapsi,

I mllttlab , .Estonia" villavabriku lubatus I

räägib saksa keelt. Tunnis
tus olemas. Kirj. „Post."
rmtkpl. „L. M." all.

Tartu Tarvitajate Ühing
Raekoja tfin. 28. Võru (fln. #7.

Kautsjonivõimeline

•-

maanoormees
!

soovib kohta kas vabrikusse,

Korralik maalt tulnud noor
naisemees soovib korralikku

tallu ,

Täna hommikul kell 4 lahkus äkilise surma läbi minu
armastatud abikaasa, meie kallis isa '
apteeker prov. I

ladusse või, ärisse hobuse
poisiks. Kirjad ,*Post." rmt

Tartu Ülikooli Maarjamõisa kliinikute
ilhlsbõõk vajab majapidamise kooli lõpetanud

kpl. „Maanoormees 8921",

föüperemeheks
kutseg^teetjat

Iseseisvalt töötamises täiesti

vilunud. Kirjad „Postim."
rmtkpl. „Aus töötaja 333".

I Eugen Tarto I

Vilunud

juukselõikaja

H Silmi. 4. IX ISSI. M

prl. meestöõ alal. soovib koh

ta. Nõus ka väiksema pai

karjaseks

Ülikooli lõpetanud preili
matemaatikas la
füüsikas*

" Soovitakse võtta"

titade

Tähe tänav 19 (Tähe j*

Lille tän. nurgal). Vasfuvõtm.

kella 9—l ja 3—6.

Sellega teatan, ct astusin välja K k. «Universaalist"
ja avasin uue kontori

'Ämmaemand

..Osamaks"

A. Lieberg.
Kalevi 89. unne tän. nurgal

tiiuelie" raaniatukpl. ..Karjane Teatada ühes tingimustega
8837" all.
kuni 9. apr. ..Postimehe" rmt

Riia tän. 58, telef. 14-70,
kpl. ..Kollcdz". '
kus pakun järelmaksuga mitmekesist kaupa moodsa
Noor, sump. preili palub ' Soovin võtta org. keemia
mate mustrite ning soodsamate hindadega. Lootes, et
töM
minu endised kaubatarvitajad mind lahkesti külastavad.!
tunde
kas kuhugi ärri õpil. või üks
Kõige austusega Joosep Pats. [
Teatada tunnitasuga ..Posti
kõik kuhu. Oman kena käe

I AUGUST KELTWIe I

kirja. Teat. ..Postim." rmtkpl.
..Ärist huvitatu".

pühendame parimaid mälestusi.

v/v. .«Estonia" ametnikud ja tOOlised.

Lgp. tööandjad! Palun või

S. PIEL

Majanduskomitee.

suve peale. On enne ka tegut •keeltes ja • matemaatikas kol
senud sellel alal. Kirjad „Pos iedži (gümn.) kava ulatuses.

õnnetu surma läbi lahkunud kaastöölisele

Hambaarst

ja vastavate dokumentid. esitada T. 0. Maarjamõi
sa kliinikute majanduskomiteele kuni 20. apr. s. a.

annab tunde

t: 3:3—3;. '

Vanem mees soovib

Naha-, sugu- Ja
slsehafgused.
Kitsas ta. ar. l
(Ülikooli tänava nurgal).

Sooviavaldused ühes lühikese elulookirjelduse

gnga. Pakk. ..Postimehe" rmt- Rääkida kl. 4—6 p.l. Tähtvere
kpl. „Hevi" all.

| Sügavas leinas lesk ja lapsed. I

Sl. k. Uim

I

omas majas.

mehe" rmtkpl. ...Keemia". .

Suurem

Valmistan ette kõikideks

ingliskeelseteks
ülikooli eksamiteks (ka kau
bandusteadus) ja keskkooli

immtoMii
Mounne
inaanoormehelc
õpilased. M. Rosenberg, dipl.
Täitu linna lähedal ära anda
mingit tööd kas tööstusse, ingl. keele "õpetaja, Aia tän.
ettevõtjale kindlustuse vastu.
vabrikusse või autole koor 28-2. Kõnetunnid I—2 ja
Lähem. teat. antakse Tartus.
malaadijaks. Oleme kõigega
Tartu õngespordi selts «Kalur" korraldab seltsi 5-aas Narva t. 125, telel. 12-54 ehk
I^s—s. '
rahul. Teat. „Post." rmtkpl.
taseks saamise puhul laupäeval, 10. apr. kell 8 õhtul 2-34.
«Vanemuise" teater ..Töökad 19-f 17" all.
Ülikooli lõpetanu annab K. T. S. ruumes Suureturu tän. 17, liikmetevahelise
häid
Teisipäeval, 6. aprillil kl. 20
koosviibimise. Osamaks 1 kr - tuleb tasuda hiljemalt
(Bõ.)
Lp. tööandjad! Palun või
nnoeg. keemia
ÄifiT
st. aprillil 1937. a. läks vaikselt igavesse
Odavahinnaline rahvaetendus maldage kahele puudust kan tunde prof. Pai ise eksamika 8. apr. seltsi laekurile saapakaupluses «Võistlus"
rahusse meie armas ema ja vanaema
natavale emale
(20—60 s.)
va ulatuses. Tähtvere 15—4.
Riia ,än' nr' " Juhatus.
45. korda
täiesti vilunud, 1. kl. resto
Riiult till
rani jaoks, kes iseseisvalt
Liisa Jakobson
Niskamäe naised
töötab ja head soovitused
Ml IttlC
vabriku, õmbleja juure,
omab, on tarvis hooajaks 1.
H. Vuolijyki näidend 4 vaa kas
(sünd. Napp)
passimise, pesemise või üks
I maist ja 2 vilunud ettekand
tuses.
kõnetunde
antakse
iga
päev
Hea
vesiveski
Siind. 15. sept. 1863. a , surn. 6 apr. 1937. a.
kõik mis alal. Kirjad „Post." üks tund 4 krooni kuus.
jat. Vabaduspuiestee 11—1,
j hom. kl. B—9 ja õ. B—lo.
Kolmapäeval, 7. aprillil kl. 20 rmtkpl. „Ema".
Kirstupanek koltnap, kell 6 õhtul Haavaklii
Kloostri t. B—l.
ühes villavabrikuga müüa ehk rentida. Objekti hmd'
niku surnukambris Toomel.
(8 õ.)
Vfrtin
Kr, 43000.—. Aastarent Kr. 4COO. —. Teateid: Teadete bü
Odavahinnaline rahvaetendus
Matmtne neljapäeval kell 4 p. 1. sealtsamast
Vajatakse väiksesse maja
roo , Centrumis", Al tr. Peda, Tartus, ülikooli 25—3.
(20—60 s.)
Maarja kalmistule.
soovib kohta. Hea praktika*
pidamisse
ja abiks ärisse
10. korda
külm ja soe köök, nõus ära
hästi keeta oskajat nooremat
Müüa valmis
Vaikses leinas omaksed
sõiduks. On sellekohased
teaaijat
Karu läheb
soovitused, kolm kohal, keelt.
kes oskaks üht võõrkeelt
veoauto putkad.
Teat. kuni 9. skp. Koidu (Ka
meelöksu
(saksa, vene või läti keelt).
tariina) 15—7.
Teat. kohakuul. kontor, Lossi
A. Adsoni komöödia 3 vaa
Suurem, kolmekordne
Ka valmistan igasugu auto puuvärkisid, puu- kui ka pleki 1, 111, kl. 11—1.
tuses.
töid. Uueturu lts, auto.öökoda.
Lp. töösturid ja ärimehed!
Akadeemiline Anglo-Eesti Ühing.
mmim
Palun võimaldage 25-aast. omaniku elümuptrhise pärast
Vajatakse kohe lap
Telsip, 6. ja kolmap. 7. apr. kell 7 õhtul esineb Ülikooli aulas
noormehele mingis, kestvat
soodsatel maksutingimustcl
sele ausat, korralikku, kesk
MiiioiijiTtllsi
tööd
ealist
Vajatakse I liigi
matta
veoautole, tööstusse, ärisse. Maja asub Tartus ilusal kõr
ilrelcvaatalat
Nõus kõigega. Aus, korralik gel kohal, orhnibuse peatuse
kes keeta oskab ja teenija
kohuseid täidab. Soovitav
ja töökas igal alal. Kirjad juures, mitte väga kaugel sü
autojuhti
tunnistused. Narva t. 118—1,
„Post." rmtkpl. ~71217" all.
dalinnast,' rahvarikkas linna
tati
kl. B—ll e. 1.
K. i\ 8., M. A., F. K. H.S.,
osas; on väga kqrralikult
Vajatakse
Korralik, vanem naiste ehitatud: head ahjud, oma
loefigulega : 1) The Naval Factor' in Colönial Expansion Tn the
rahvas
veevärk, vannitoad, veeklo ainult vilunut. Ilmuda K-m. Puhk ja Pojad, Riia 07.
hoovipoissi
17-th and 18-th Centuries. [
setid, koridorisfüsteem, köe
8. aprillil kell 20 Aia tn. 46.
lapsehoidja
tav
klaasveranda,
palkon,
ilu
Soovitus
ja kautsjon tarvilik.
Geoloogia auditooriumis.
-i ;2) Biitish Naval Policy in the 17-th and 18-th
Krüüdneri vallavalitsus teatab, et 19. aprillil 1937. a. k. 12 Kaupa tehakse 9.—10. märt
aed jne. Hoovimajas vähe
Centuries. '
otsib
kohta.
Teat.
„Post."
päeva
müüakse
kohal
mad korterid, autogäraaž, ka
sil Narva t. 24—1.
Kõneleb: prof. A. Tam rmtkpl. ..Lapsehoidja 930".
nala jne. Neli suuremat mu
mekann:
„Kesti
pinnaehitp
Slsatpäis kõigile vaba. Juhatus.
gavustega korterit perekon
Vajatakse kohe
se iildjooni II". Ametlikus
osas jooksvaid asju.
Korralik 29 a. noormees dadele, üliõpilaste või teis
lokkijat )a
tele organisatsioonidele või
soovib
lubatus.
Juukselõfkaja abilist
asutistele, peale s. mitu vä
Kõiki Cartu kaupmehi
kohta
„Post." rmtkpl. ~ Abilised
korterit. Maja teeb
varem oinnibuseiit hemat
Igasugused veod »««?- Teenisin
10% ümber aastas sisse. Tõ kohalt äravedamiseks endine vallania:a hoone ühes varju 908" all.
hina (I A. liik). Teen ka
ja plankaiaga. Maja on puuehitus, suurus 24X7,b
keda huvitab A.-S. Eesti Kaupmeeste Majandus outodeto võtab vastu lukusepatööd. Soovitav oleks sistel ostjatel pöörduda aluse
Tarvis vilunud
keskuse asutamine, palutakse ilmuda teisipäeval,
omavalitsusasutisse või mõne „Post." rmtkpl; ~,Suurem meetr. Alghind maial Kr. 500 ja varjualusel ühes aiaga Kr, 20.
VEOÄRI
korralik
maja
8915".
Pakkumise
tagatiseks
tuleb
tasuda
Kr.
50
enne
pakkumist.
6. aprillil s. a. kl 8 ö. Kompanii tän. 2
äri juurde autojuhina. Võib
teenijat
Vallavalitsus.
ka midagi muud olla. Kirj.
H. PETERSON
„Post."
rmtkpl.
..Soliidne
Müüa tarvitatud
üldkoosolekule.
Ülikooli t. 18.
tööjõud 923".
maldage 2 korralikule

Veski tn. 45, telefon nr. 5-07.

Tartu Kaupmeeste Seltsi Juhatus
"Lootvina-Ahja Metsküla Veeflhisuse Juhatua
annab välja sega* valikpakkumisel esmaspäeval, 19. ap
rillil 1937. a. kell 11 Vastse-Kuuste vallas, Lootvina külas,
endises Vastse-Kuuste vallamajas, veeflhisuse
' peakraavi harukraavide
v' kaevamistööd
kosppikkuses 9026 j. meetrit ja kogu mullatõöde paljusega
kantmeetrit. Pakkumisest osavõtjal tuleb veeühis.use
juhatusele sisse maksta kindlustuseks kr. 100, mis lepingu

lun võimaldage või soovitage
raskes seisukQrras ausale

neiule koht

Aus ja usin
maaneiu
soovib teenijaks. Aadr. Melt
siveski 19—2.

sõilhbmisel täiendada kuni kr. 500, kas sulaiahas või Majan

Korralik
teenija
paberites.
kohta. Keedab ja tun
j-Pakkumiste tingimusi võib saada postikulude eest ja palub
majapidamist. On nõus
tööde tingimustega tutvuneda Vastse-Kuuste vallas, Jakabi neb
ära sõitma. Teat. „Postim."
*'• Räev kella B—ll või lelekou Vastse-Kuuste li.
rmtkpl. ..Kauem teenistus",
i ' JUHATUS.

£ kanamunadekaupluse endises eksport kana
gi munade punkti ruumes, Tartus, Kauba t. 7.
hKiüme kõrge kvaliteediga ja mõõduka "hinnaga pii
rachMta arvul kr.namune. Palume ostjaid ja müüjaid
järelpärimistega meie poole, tel. 13-19.
'; Kaupluse juhataja O. SOOL.
Kiires korras soovin osta kohemaksetava raha eest täiesti
sõidukorras vähe sõitnud tugevamajöulist moodsamat

li tdldautot
Tealädä tirma, mis aasta mudel, hobusejõud, silindrite arv,
sõitnud kttrmi arv, pidurite süsteem, kas era- või taksoauto
ja uiud. Teateid «Postimehe» raamulukuupl. 8S91».

..Ruston 42". H-ne Sangaste Mäeküla Masinatarv. Ühisus,
Mägiste p.-ag, Ande p t.

kas tööstusse, vabrikusse, et

dusministeeriumi poolt vastuvõetavaks tunnistatud väärt

Olen avanud

rehepeksumasin

Lp. kaaskodanikud! Pa

M tiim

tekandjaks, üksiku juurde
passijaks või mingisugust
muud oma korterist k. tee

nud töötaja".

alapoiss
soovib kohta. Palga tingim.
kirjalikult: Tabivere postk.
63, või suusõn Tartus, Töös
tuse tn. 13-a—9.

Palun võimaldage ausale

neiule

teenistust
Keedan ia teen niuud mähis
jrtte tulevad tööd. Võin 'õa
oma korterist käia.
t. 71—1.

100 kr.

teed

igasugusteks

vedudeks
ja transpordiks saada. Linda

Nõus kõigega. Kirjad" ..Pos 30— l, telef. 17-91. O. Vcs
timehe" rmtkpl. „Töö" all. I
l mann, i

nais-üliriietc töö peale. Riia
tn. 20—2.

Vajatakse kohe

Miili!

ära anda. Lähemaid andmeid saab kuni 30. aprillini Tartus,

Meltsiveski tän. 0, krt. 7 igapäev hommikul kellu 7—VaB.

preilit alevisse. Läbirääkima
tulla Narva tn. 19—2, eesuks.
Lgp. daamid ja htfrrad!
Teen veel lühikest aega Kr. 1.50 alates kõige pare
maid kestvaid lokke. Suurimad rullid. Välismaa õlid. Töö
Majahoidjaks
väga korralik. Aparaatidega töötan isiklikult.
vajatakse
lasteta vanemat
JSHlkSetMStlfS ««Vello", Võidu 37. telef. 17-97. abielupaari.
Kirj. ..Postim."
OMANIK.
rmtkpl. märgus. „60".
müüa. Järelp. vandeadv. B.
Kropman, Võidu t. 19.
U.'Ü. «MAIA» Suurturg nr. 3, teietan nr. 4-00. Huoa|aks
Vajatakse nooremat, kee
müügil odavad
duoskusega
MUiia:
Looduse „ Eesti Entsüklopee
teenijat
dia" ja „Maailma Maad ja
autoroadio aparaadid.
Soovitused
tarvilikud. KcskRahvad" ja „0!ion", kõik aas
Kaar 24 . kl. 16—20.

takäigud. Pakk. ..Postimehe"
rmtkpl. „Nr.. 1001" all.

sellele, kes soovitab kahele
noorele, haritud preilile koha
Noor, korralik
kontorisse, ärisse või töös
«tiitarjaps
palub kohta soliidsesse väi tusse, kuupalgaga 30—50 kr.
kesse perekonda. Armastab Teat. „Post." rmtkpl. sõna
lapsi ja oskab hästi keeta. „Kaks" all.
Vastused „Post." rmtkpl.
märgusõna „Usk—lootus" all.
Suurimat
veoautot
Palun, võimaldage 25-a.
noormehele mingit

turbaldikamine
6% E. Hüpoteegipanga

Vilunud

(IMNi

soost

nistust. Teat. „Post." rmtkpl.
~Tänulik paluja".

palub kohta perenaise abiks,

laste juure või mujale. Teat.
„Postim." rmtkpl. „Vähevilu

Aru-Nõmme turbaühisusel Mõllatsi vahtkonnast Kirbu

Vajatakse vilunud

Vanem

odavalt müüa Narva tn. 145.

Pruugitud Underwoodi Müüa kesklinnas käidavas
kirjutusmasin koha,s asu:. .
odavasti müüa, ülikoo.i tn. [(|||{}j|([j- |Q

Vajatakse sine peale tallu

maalt pärit olevat korralikku

Pöllutöölist
Palk ajakohane. Teat. „Pos«

timehe' rmtkpl. „Põlliitöüfine
S 860".

Grammofon, vana viiul ja

vähetarvitatud

jalgratas
odavasti müüa. Nigula tn. 20,
Tartus.

Hea uus

jalgratas
odavasti müüa. Kivi 39—9.

lõieuutfl WilMiu
paremas korras, müüa. Kivi ühes müügiruumiga. Lähem,
tn. 18. „Postim." rmtkpl. märgusõna
,,Juhus 932" all.

Imeodav, müüa uusi, moods. ————_
5-lambil., 3 lainep. Noor, tark
f raadio- ftttpfai»»
aparaate. Järelmaks. Päeva MV 5r V' V
tn. 5—2. ära anda. Soola 12. '

loeniiitii
Purde tän r>, Kadak.
Naisrätsep vajak- vilunud

käealust
> 1 uli . -liu m 11— |. .

